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         النَّْحِوالِبَداَيُة يف 

ْيِخ  َمُة َفِضيَلِة الشَّ  ُمَقدِّ

 ْبِن َبالِي َوِحيدِ 

ََلُم َعَلى َأْفَصِح اْلَعَرِب َواْلَعجَ  ََلُة َوالسَّ َمُه اْلَبَياَن، َوالصَّ ْنَساَن، َعلَّ  الَِّذي َخَلَق اْْلِ
ِ
يِِّدَنا اْلَحْمُد هلل ََ ِم 

ٍد َوَعَلى آلِِه َوَصْحبِِه َأْجَمِعيَن.مُ   َحمَّ

 َوَبْعُد:

َه فِي ْرِع َوَأْن َيَتَفقَّ يِن، َوَلكِْن  َفإِنَّ ِعْلَم النَّْحِو ََل َيْسَتْغنِي َعنُْه َطالُِب ِعْلٍم ُيِريُد َأْن َيْفَهَم ُعُلوَم الشَّ الدِّ

ِج فِيَها، َوَكَما قِيَل:  َطالُِب اْلِعْلِم َيْحَتاُج إَِلى َمْن َيْأُخُذ بَِيِدهِ   »إَِلى َأْطَراِف اْلُعُلوِم َوالتََّدرُّ
ُّ
بَّانِي اْلَعالُِم الرَّ

 «.ُهَو الَِّذي ُيَربِّي النَّاَس بِِصَغاِر اْلِعْلِم َقْبَل كَِباِرهِ 

اَلِة  ََ  « اْلبَِداَيِة فِي ِعْلِم النَّْحوِ »َوَلَقْد َوَقْفُت َعَلى ِر
ِّ
َتاِذ َعلِي َْ يِِّد النَِّمِر َفَوَجْدُتُه َقْد َنَهَج َهَذا  لِْْلُ ْبِن السَّ

ُل َعَلى الطَّالِِب ِحْفَظَها َوَفْهَمَها َبٍة ُتَسهِّ ْهٍل َوبَِطِريَقٍة ُمَرتَّ ََ ُلوٍب  َْ ، َفَجَزاُه اهلُل النَّْهَج َوَجَمَع اْلَقَواِعَد بُِأ

تِي َيْبَدُأ بَِها َطالُِب اْلِعْلِم ...َخْيًرا َوَأْحَسَن َمُثوَبَتُه، َوَلَقِد اْعَتَمْدُتَها  ْلِسَلِة اْلبَِداَياِت الَّ َِ  فِي 

لََّم. ََ ٍد َوَعَلى آلِِه َوَصْحبِِه َو  َوَصلَّى اهلُل َعَلى ُمَحمَّ

 

 َوَكَتَبُه اْلَفِقيُر إَِلى َعْفِو َربِّهِ 

ََلِم َبالِي ْبن  َعْبدِ  َوِحيد    السَّ

ْيِخ  َكْفرُ  –مِْصُر   َعبَّاسٍ  َأةُ ُمنَْش  – الشَّ

 هـ 3111/  6/  31فِي 
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َمُة َفِضيَلِة ال كتورِ ُمَقدِّ  دُّ

د  َعِلّي الطَّنَْطاِويّ  َحمَّ  َعاِدل  م 

دٍ  يِِّدَنا ُمَحمَّ ََ ََلُم َعَلى اْلَمْبُعوِث َرْحَمًة لِْلَعاَلِميَن،  ََلُة َوالسَّ  َربِّ اْلَعاَلِميَن، َوالصَّ
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلص اْلَحْمُد هلل

ْوِم ِب لَِساًنا َوَأْوَضُحُهْم َبَياًنا، َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه اْلُغرِّ اْلَمَيامِيِن َوَمْن َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى يَ َأْفَصِح اْلَعرَ 

يِن.  الدِّ

َر لِي ُمَراَجَعُة كَِتاِب  َوَبْعُد:  َأْن َتَيسَّ
ِ
َخٍ « اْلبَِداَيِة فِي النَّْحوِ »َفَقْد َشاَءْت إَِراَدُة اهلل

ِ
ُمْخلٍِص ُمِحبٍّ لِْلَعَربِيَِّة  ِل

يُِّد النَِّمُر. ُّ السَّ
َتاُذ/ َعلِي َْ  َوَغُيوٍر َعَلْيَها َوُهَو اِْلَُخ اْلَفاِضُل اِْلُ

وٍر؛ ِمنَْها:  ة  أ م   َوَقْد َدَفَعه  إَِلى َهَذا اْلَعَمِل ِعدَّ

ِذيَن َيرْ  -  َغُبوَن فِي َتَعلُِّم النَّْحِو َوَتْطبِيِق َقَواِعِدِه َوَتْقِويِم َأْلِسنَتِِهْم.َأنَُّه َأَراَد التَّْيِسيَر َعَلى اْلُمْبَتِدِئيَن الَّ

تِي ُتَقلِّ  - َرٍة َبِعيًدا َعِن اْلِخََلَفاِت َواْْلَراِء الَّ ْهَلٍة ُمَيسَّ ََ ْقَباِ  َعَلى َومِنَْها: َأنَُّه َأَراَد َتْقِديَمُه فِي ُصوَرٍة  ُل مَِن اْْلِ

 .َهَذا اْلِعْلمِ 

َمِة، َحْيُث َجاَء كَِتاُب  ًصا َجامًِعا « اْلبَِداَيِة فِي النَّْحوِ »َوَقْد َوَجْدُتُه َقْد َوفَّى َما َوَعَد بِِه فِي اْلُمَقدِّ ُمَلخِّ

ِ  اْلكَِتاِب، َوُهَو ُجْهٌد َمْشكُ  َْبَواِب النَّْحِو، َوَقْد َجَعَلَها فِي تِْسَعِة َأْبَواٍب َمْذُكوَرٍة فِي َأوَّ
ِ
وٌر ُيْشَكُر َوََل ِل

 ُينَْكُر.

َب اْلِعْلِم، َوَأْن َيْجَعَلُه فِي مِيَزاِن َحَسنَاتِِه. َأُ  اهلَل َأْن َينَْفَع بِِه ُطَلَّ َْ  َوَأ

َم. لَّ ََ ٍد َوَعَلى آلِِه َوَصْحبِِه َو يِِّدَنا ُمَحمَّ ََ  َوَصلَّى اهلُل َعَلى 

 

د  َعِلّي الطَّنَْطاِويّ  َحمَّ  أ. د/ َعاِدل  م 

َغِة اْلَعَربِيَِّة بِاْلَمنُْصوَرةِ أُ  يَِّة اللُّ اِت بُِكلِّ َغِويَّ َتاُذ اللُّ َْ 

ْرِعيَِّة بِاْلَمنُْصوَرةِ   َفْرِع َجامَِعِة اِْلَْزَهِر، َوَعِميُد َمْعَهِد اْلُقْرآِن اْلَكِريِم بِاْلَجْمِعيَِّة الشَّ
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َمةٌ   ُمَقدِّ

 الذي قصرْت عبارُة البلغاِء عن
ِ
اْلحاطِة بمعاين آياتِِه، وعجزْت َأْلُسُن الفصحاِء عن بياِن  الَحْمُد هلل

 جوامَع الكلِم، 
َ
 اِلميِن، الذي ُأوتِي

ِّ
 العربي

ِّ
بدائِع مخلوقاتِِه، والصَلُة والسَلُم على خيِر َخْلِقِه النبي

َلِم.  وعلى آلِِه وصحبِِه مفاتيِح الِحَكِم، وَمصابيِح الظُّ

و العلوِم، فإذا كان اِلُب يقوُم على إصَلِح أوَلِدِه، ورعايِة شؤونِِهم، فإنَّ فعلُم النَّْحِو هو َأبُ  وبعُد:

النَّْحَو كذلَك ُيصلُح الكَلَم، ويرَعى شؤوَنه، وبدوِن النَّْحِو فإنَّ َفوَضى الكَلِم َيؤدِّي إلى َضياِع 

 المعاين.

ًة وأَماها مكانًة، َغْيَر أنَّ تراَث علوِم اللغِة وعلُم النَّْحِو مِْن أهِم العلوِم العربيِة َشأًنا، وأرفِعَها منزل

مليٌء بالعباراِت العاليِة الصعبِة، والتفريعاِت والخَلفاِت المعقدِة، مما يجعُله للمبتدئيَن مطلًبا 

 صعًبا، وَمنَْهًَل َوْعًرا.

ُم للمبتدئيَن  لِم النَّْحِو يف صورِة َضوابَِط ، أحاوُ  فيها صياغَة قواعِد ع«النَّْحوِ البدايَة يف »لذا أقدِّ

 َنْحِويٍَّة.

 تعالى بتيسيِر 
ِ
ْلَفى إلى اهلل بطريقٍة فيها يسٌر وَهولٌة، واضحُة العبارِة ظاهرُة اْلشارِة، قصدُت هبا الزُّ

ِم العربيِة التي هي ُلغُة القرآِن الكريِم.  َفْهِم هذا العلِم على المبتدئيَن، وحتى يكوَن مدخًَل لَتَفهُّ

 أَأُ  أن يجعَل هذا العمَل خالًصا لوجِهِه الكريِم، وأن ينفَع به الدارَيَن والدارَاِت، إنه َميٌع مجيُب واهللَ 

 الدعواِت.

يِِّد النَِّمرِ  د. َكَتَبُه/  َعِليُّ السَّ

ِة / 82  هـ 3111/ ُذو اْلِحجَّ

 م8138/ ُنوَفْمبُِر/ 31
                  00201009482470 

alinemr2011@gmail.com
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 النَّْحوِ البَِداَية  يف 

 :اٍب تسعة  أبو وفيه

: ل   .ه  نْ الكَلم  وما يتألف  مِ  الَباب  األَوَّ

ه  الباب  الثَّانِي:   .االسم  وأقسام 

 : ه  الفعل  الَباب  الثَّالِث   .وأقسام 

 : ابِع  .الَباب  الرَّ  اإلعراب  والبناء 

 :  مرفوعات  األسماِء.الباب  الَخاِمس 

: ادِ الَباب  السَّ   منصوبات  األسماِء.س 

ابِ  : الَباب  السَّ .ع   المجرورات 

 : .الَباب  الثَّاِمن   التوابع 

: . الَباب  التَّاِسع   األساليب 
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ل    الَباب  األَوَّ

 الكَلم  وما يتألف  منه

 

 ََ  َضوابَِط: ةُ ْبعَ وفيِه 

: ل  ابِط  األَوَّ  (:)أو: الجملةِ  الكَلمِ  تعريف   الضَّ

ا نْ مِ  َب ما تركَّ  َتِقمْ  -العلُم نافٌع : »وُ حْ نَ  ،كلمَتيِن أو أكثَر، وأفاَد معنًّى تامًّ َْ  «.ا

ابِط  الثَّانِي:  :الجملةِ  أقسام   الضَّ

 :قسمينِ إلى  الجملة   تنقسم  

 إنَّ : »َنْحوُ ، ، أو حكًما«عزيزٌ  الدينُ : »َنْحوُ ، ()حقيقةً  : إن بدئت باَمٍ اَميةٌ  جملةٌ  -3

 «.ِك لْ المُ  أَاُس  العدَ  

ما : »َنْحوُ ، أو حكًما، «الحقُّ  جاءَ : »َنْحوُ ، ()حقيقةً  رت بفعلٍ دِّ : إن ُص فعليةٌ  جملةٌ  -8

َْ  نْ مَ  خاَب  َْ  نْ مَ  مَ دِ َل نَ »و  «ارَ خَ تَ ا  «.ارَ َش تَ ا

: ابِط الثَّالِث   :الكَلمِ  أجزاء   الضَّ

 هي الكلمةُ ، وى كلمةً مَّ َس منها يُ  جزءٍ  كلُّ  ،أجزاءٍ  نْ مِ  المفيدةُ  أو الجملةُ  الكَلمُ  يتكونُ 

 .«مِنْ  - َأْحَسنَ  –اِْلْحَسان : »َنْحوُ ى، اللفُظ المفرُد الدا ُّ على معنً 

: ابِع  ابِط  الرَّ  :الكلمةِ  أقسام   الضَّ

 إلى ثَلثِة أقساٍم:الكلمة  تنقسم  

عصفور  –محمد : »َنْحوُ اَلَُم: كلمٌة دلْت على معنى يف نفِسها ولم تقرتْن بزماٍن،  -3

 «.رةزه -

 – أَ رَ قَ : »َنْحوُ  ،الفعُل: كلمٌة دلْت على معنى يف نفِسها واقرتنْت بأحِد اِلزمنِة الثَلثةِ  -8

 .«أْ اْقرَ  - أُ َيْقرَ 
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الحرُف: كلمٌة دلْت على معنى يف غيِرها وَل تقبُل عَلماِت اِلَماِء وَل عَلماِت  -1

 «.َهْل  -َأْن  –مِْن : »َنْحوُ  ،اِلفعا ِ 

ابِط  الَخامِ  :الضَّ  س 

 أن يقبَل عَلمًة أو أكثَر من هذه العَلماِت: عَلمات  االسِم:

، أو باْلضافةِ  الجرُّ  -3 بِْسِم : »وقد اجتمعْت كلُّها يف قولِِه تعالى ،أو بالتبعيةِ  ،بحرِف جرٍّ

ْحمَ   الرَّ
ِ
ِحيمِ اهلل  «.ِن الرَّ

قوٌة خيٌر : »َنْحوُ ، توكيدٍ  لفًظا َل خًطا لغيرِ ، وهو نوٌن َاكنٌة تلحُق آخَر اَلَِم التنوينُ  -8

 «.مِْن ضعٍف، وصراحٌة خيٌر مِْن نفاٍق 

 .(3)﴾یۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿: قولِِه تعالى َنْحوُ  ،النداءُ  -1

 المتنبي:  قو ِ  َنْحوُ ، عليه«َأْ  »دخوُ   -1

 لقَلمُ والسيُف والرمُح والِقرطاُس وا                         الخيُل والليُل والَبْيداُء تعِرُفني

ُل معناه ، اْلَناُد إليه -5 أي ُينسُب إلى اَلَِم حكٌم تتمُّ به الفائدُة بأن يكوَن مبتدًأ يكمَّ

ُث عنه بالفعلِ  انتصَر  -الديُن ُيسرٌ : »َنْحوُ  ،بالخربِ، أو أْن يكوَن فاعًَل أو نائَب فاعٍل ُيتحدَّ

نيا ِغَلًبا -الحقُّ   «.تؤَخُذ الدُّ

: اِدس  ابِط  السَّ  الضَّ

 هذه العَلماِت: نْ أن يقبَل عَلمًة أو أكثَر مِ  مات  الفعِل:عَل

 «.انتصرُت، انتصرَت، انتصرِت : »َنْحوُ تاُء الفاعِل،  -3

َشُة ُأمُّ الُمؤمِنينَ : »َنْحوُ تاُء التأنيِث الساكنُة،  -8
 «.َقاَلْت َعائِ

  .(8)﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ تعالى: ﴿ هِ قولِ  َنْحوُ ياُء المخاطبِة،  -1

                                 
 .(11َورة هود آية رقم ) (3)

 (.82َورة الفجر آية رقم ) (8)
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 وقو  الشاعر:  ،«كَ بلدِ  يف تشجيرِ  نَّ دَ اعِ ََ : »َنْحوُ لتوكيِد، نوُن ا -1

ولتنَدَمنَّ وَلَت َاعَة مندم                                       ولتعرَفنَّ خَلئًقا مشمولةً   

ا ابِط  السَّ  :بِع  الضَّ

، هِ بنفِس  ، وَل يستقلُّ اِلفعا ِ  ، وَل عَلماِت اِلَماءِ  عَلماِت  أنه َل يقبُل  :الحرِف  عَلمة  

 الحروُف قسماِن:و

 ، وهو نوعاِن:مختص   -3

 ھ ھ ہ ہ﴿: تعالى هِ قولِ َنْحوُ ، فيها كــ )يف( فيعمُل  باِلَماءِ  ا يختصُّ م -أ

 .(3)﴾ھھ

 ڀ ڀ پ ﴿تعالى: هِ قولِ  َنْحوُ ، (مْ لَ فيها كــ ) فيعمُل باِلفعا ِ  ما يختصُّ  -ب

 .(8)﴾ڀڀ

8- : شيًئا كــ  وَل يعمُل ، اِلفعا ِ و اِلَماءِ وهو الصالُح للدخوِ  على  غير  مختصٍّ

 ڃ ڃ ڄڄ﴿تعالى: هِ قولِ و،(1)﴾ې ۉ  ۉ ۅ﴿تعالى: هِ قولِ  َنْحوُ  ،(ْل )هَ 

 ، ويف المثا ِ ها على اَلَمِ دخولُ  اِلو ِ  ، ففي المثا ِ (1)﴾چ چ چ ڃ ڃ

 .ها على الفعلِ الثاين دخولُ 

 

                                 
 (.88)آية رقم  الذارياتَورة  (3)

 (.1آية رقم ) اْلخَلصَورة  (8)

 (.21آية رقم ) اِلنبياءَورة  (1)

 (.83آية رقم ) صَورة  (1)
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 َباب  الثَّانِيال

ه  االسم  وأقسام 

 وفيه تسعُة َضَوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 ينقسم  االسم  من حيث  النوع  إلى قسميِن:

رُ  -3  «.محمد، أَد، قلم: »َنْحوُ ، الُمَذكَّ

 «.أخت ، فتاة –ُأّم : »َنْحوُ ، الُمَؤنَُّث  -8

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 ن:إلى قسمي المؤنُث ينقسم  االسم  

: اٌَم د َّ على إنساٍن أو حيواٍن يلُد أو يبيُض،  -3
ُّ
 «.بقرة -فتاة : »َنْحوُ المَؤنُث الحقيقي

: اٌَم د َّ على مؤنٍث َل يلُد وَل يبيُض،  -8  «.دار -صورة : »َنْحوُ المؤنُث المجازيُّ

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 عَلمات  التأنيِث يف األسماِء ثَلثة :

 «.عائشة -فاطمة : »َنْحوُ لمربوطُة، تاُء التأنيِث ا -3

 «.نجوى -َلمى : »َنْحوُ ألُف التأنيِث المقصورُة،  -8

 «.َحمراء -َصْحراء : »َنْحوُ ألُف التأنيِث الممدودُة،  -1

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

 ينقسم  االسم  المؤنث  من حيث  اتصال ه أو عدم  اتصالِه بعَلمِة التأنيِث إلى ثَلثِة أقساٍم:

 وليس به عَلمُة التأنيِث،  -3
ٍّ
: ما د َّ على مؤنٍث حقيقي  -هند : »َنْحوُ المؤنُث المعنويُّ

 «.زينب

: ما د َّ على مذكٍر ولحقُته عَلمُة التأنيِث،  -8
ُّ
 «.معاوية -حمزة : »َنْحوُ المؤنُث اللفظي
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 واتصلْت به عَلمةُ  -1
ٍّ
: ما د َّ على مؤنٍث حقيقي

ُّ
التأنيِث،  المؤنُث المعنويُّ اللفظي

 «.َلمى -فاطمة : »َنْحوُ 

: ابِط  الَخاِمس   الضَّ

 ينقسم  االسم  من حيث  العدد  إلى ثَلثِة أقساٍم:

 «.فاطمة -محمد : »َنْحوُ مفرٌد: ما د َّ على واحٍد أو واحدٍة،  -3

: َنْحوُ ه، مثنًّى: ما د َّ على اثنَْيِن أو اثنََتْيِن بزيادِة ألٍف ونوٍن أو ياٍء ونوٍن على مفردِ  -8

 «.الفاطمتان -المحمدان »

 «.الفاطمات -المحمدون : »َنْحوُ جْمٌع: ما د َّ على أكثَر من اثنَْيِن أو اثنََتْيِن،  -1

: اِدس  ابِط  السَّ  الضَّ

 الجمع  ثَلثة  أنواٍع:

لى المذكِر السالِم: ما د َّ على أكثَر من اثنَْيِن بزيادِة واٍو ونوٍن أو ياٍء ونوٍن عجمُع  -3

 «.أدافُع عن المجاهدينَ  –إن اهلل يحبُّ المحسنيَن  –نجَح المجتهدوَن : »َنْحوُ مفرِده، 

جمُع المؤنِث السالِم )جمُع المزيِد باِللِف والتاء(: ما د َّ على أكثَر من اثنَتْيِن  -8

 «.حمامات -مسلمات : »َنْحوُ بزيادِة ألٍف وتاٍء على مفردِه، 

رجا  : »َنْحوُ على أكثَر من اثنَْيِن أو اثنََتْين بتغييِر صورِة مفرِده،  جمُع التكسيِر: ما د َّ  -1

 «.هنود -طَل ب –

: ابِع  ابِط  السَّ  الضَّ

 ينقسُم اَلَُم من حيُث التعييُن إلى قسمين:

 «.امرأة -رجل : »َنْحوُ النكرُة: اٌَم يد ُّ على غيِر معيٍَّن،  -3

 «.هذا -محمد : »ْحوُ نَ المعرفُة: اٌَم يد ُّ على معيٍَّن،  -8

: ابِط  الثَّاِمن   الضَّ
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 أنواع  المعارِف سبعة :

 -أنَت  –أنا : »َنْحوُ الضميُر: اٌَم معرفٌة يد ُّ على المتكلِم أو المخاَطِب أو الغائِِب،  -3

 «.هو

اه بذاتِه ودوَن حاجٍة إلى قرينٍة خارجٍة عن لفظِه،  -8 العلُم: اٌَم ُوِضَع لتعييِن مسمَّ

 «.القاهرة -محمد »: َنْحوُ 

 «.ذاك -ذا : »َنْحوُ أَماُء اْلشارِة: ما د َّ على معيٍن باْلشارِة إليه،  -1

ى:  -1 صلَة »اِلَماُء الموصولُة: ما يد ُّ على معيٍن بواَطِة جملٍة ُتذكُر بعده، ُتسمَّ

 «.َمنْ  -الذي : »َنْحوُ ، «الموصو ِ 

ُف بـ)َأْ (: اٌَم نكرٌة دخلْت عليه  -5 الرجل : »َنْحوُ فتعين هبا وصار معرفًة، « َأْ  »المعرَّ

 «.السوق -

ُف باْلضافِة: اٌَم نكرٌة اكتسَب التعريَف مِْن إضافتِه إلى إحدى المعارِف  -6 المعرَّ

 «.هذا كتاُب محمدٍ : »َنْحوُ السابقِة، 

ُف بالنداِء: اٌَم نكرٌة اكتسَب التعريَف مِْن َقصِده بالنداِء،  -7 رجُل  يا: »َنْحوُ المعرَّ

 «.أقبل

: ابِط  التَّاِسع   الضَّ

 ينقسم  االسم  باعتباِر آخرِِه إلى خمسِة أقساٍم:

زيد : »َنْحوُ اَلَُم الصحيُح: كلُّ اٍَم معرٍب ليس يف آخِرِه حرٌف مِْن أحرِف العلِة،  -3

 «.محمد -

ظبي : »َنْحوُ ِشْبُه الصحيِح: كلُّ اٍَم معرٍب يف آخِرِه واٌو أو ياٌء قبلهما حرٌف َاكٌن،  -8

 «.دلو -

القاضي : »َنْحوُ اَلَُم المنقوُص: كلُّ اٍَم معرٍب آخُرُه ياٌء َلزمٌة مكسوٌر ما قبَلها،  -1
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 «.الداعي -

مصطفى : »َنْحوُ اَلَُم المقصوُر: كلُّ اٍَم معرٍب آخُرُه ألٌف َلزمٌة مفتوٌح ما قبَلها،  -1

 «.ليلى -

 -صْحراء : »َنْحوُ ُرُه همزٌة قبلها ألٌف زائدٌة، اَلَُم الممدوُد: كلُّ اٍَم معرٍب آخ -5

 «.عفراء
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  الباب  الثَّالِث  

ه    الفعل  وأقسام 

 وفيِه ثمانيُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 ينقسم  الفعل  من حيث  الزمن  إلى ثَلثِة أقساٍم:

 «.ضرب: »ْحوُ نَ الفعُل الماِضي: ما د َّ على َحَدٍث َوَقَع قبل زمِن التكلُِّم،  -3

 «.يضرب: »َنْحوُ المضارُع: ما د َّ على حدٍث يقُع يف زمِن التكلُِّم أو بعَده،  الفعُل  -8

 «.اضرب: »َنْحوُ الفْعُل اِلمُر: ما د َّ على حدٍث ُيْطَلُب حصوُله بعَد زمِن التكلُِّم،  -1

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

(: الفعل  من حيث    بِنْيت ه  )صحيح  ومعتلٌّ

 «.ضرب: »َنْحوُ لصحيُح: ما خلْت حروُفه اِلصليُة من أْحُرِف العلِة، ا -3

: ما كان يف حروفِِه اِلصليِة حرٌف أو اثناِن من أحرِف العلِة،  -8  –وجد : »َنْحوُ المعتلُّ

 «.دعا -قام 

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 ينقسم  الفعل  الصحيح  إلى ثَلثِة أقساٍم:

 «.بدأ -َأ   –أخذ : »َنْحوُ وفِه اِلصليِة همزًة، المهموُز: ما كان أحُد حر -3

رين،  -8 ُله وثانيه مكرَّ ُف: ما كان وَُطه وآخُره من جنٍس واحٍد أو أوَّ شدَّ : »َنْحوُ المضعَّ

 «.زلز  -

 «.َكَتب -َنصر : »َنْحوُ السالُم: ما َلمْت حروُفه اِلصليُة من الهمِز والتضعيِف،  -1

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

:من أ  قساِم الفعِل المعتلِّ
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ٍة،  -3 ُ  حروفِه اِلصليَِّة حْرَف علَّ  «.َيَسرَ  -َوَصَف : »َنْحوُ المثاُ : ما كان َأوَّ

ٍة،  -8  «.باع -قام : »َنْحوُ اِلجوُف: ما كان ثاين ُحروفِِه اِلصليِة حْرَف علَّ

ٍة،  -1  «.دعا -َعى : »َنْحوُ الناقُص: ما كان آخُر حروفِِه اِلصليِة حْرَف علَّ

 اللفيُف: ما كان يف أحرفِِه اِلصوِ  حرفاِن من أحرِف العلِة، وله قسماِن:  -1

 علٍة،  -أ
ْ
 «.َوَقى -َوَعى : »َنْحوُ اللفيُف المفروُق: ما كانت فاُؤه وَلُمه حرَفي

 علٍة،  -ب
ْ
 «.َرَوى -َنَوى : »َنْحوُ اللفيُف المقروُن: ما كانت عينُه وَلُمه حرَفي

ابِط  الَخ  :الضَّ  اِمس 

:) ه  )جامد  ومتصرف  ف   الفعل  من حيث  َتَصرُّ

 «.ليس -بئس  –نعم : »َنْحوُ الجامُد: الذي يلزُم صورًة واحدًة َل يفارُقها،  -3

ُف: الذي َل يلزُم صورًة واحدًة، ومنه تامٌّ وناقٌص،  -8  «.ما زا  –شكر : »َنْحوُ الُمَتَصرِّ

: اِدس  ابِط  السَّ  الضَّ

(:الفعل  من حيث  مع  مول ه )الزم  ومتعدٍّ

 «.ذهب -جلس : »َنْحوُ الفعُل الَلزُم: ما يْكَتفي بفاِعلِه وَل يحتاُج إلى مفعوٍ  به،  -3

ي: الذي َل يْكَتفي بفاعله وينصُب مفعوًَل به واحًدا أو أكثَر،  -8 : َنْحوُ الفعُل الُمَتَعدِّ

 «.تخاصمين الصلَح خيًراأخربُت الم –وظننُت اَلمتحاَن َهًَل  –قرأ الطالُب القصَة »

: ابِع  ابِط  السَّ  الضَّ

:)  الفعل  من حيث  تركيب ه )مجرد  ومزيد 

 «.دحرَج  -َصَدق : »َنْحوُ الفعُل المجرُد: ما كانت كلُّ حروفِِه أصليًة،  -3

 -انطلق  –أحسن : »َنْحوُ الفعُل المزيُد: ما زيَد على حروفِِه اِلصليِة حرٌف أو أكثُر،  -8

 «.اَتغفر

:ال ابِط  الثَّاِمن   ضَّ
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 والمجهوِل إلى قسميِن: للمعلومِ ينقسم  الفعل  من حيث  البناء  

 للمعلوِم: هو ما ُذكَِر معه فاعُله،  -3
ُّ
 «.َفهم محمٌد الدرَس : »َنْحوُ الفعُل المبني

ُّ للمجهوِ  )الذي لم يسمَّ فاعُله(: هو ما ُحِذَف فاعُله وُأنِيَب عنه غيُره، -8
 الفعُل المبني

 .(3)﴾ھ ھ : قوله تعالى: ﴿َنْحوُ 

 

                                 
 (.13َورة يوَف آية رقم ) (3)
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ابِع   الَباب    الرَّ

 اإلعراب  والبناء  

 وفيه أربعُة فصوٍ :

ل    الفصل  األَوَّ

 المعرب  والمبنيُّ ِمَن الكلماِت  

 وفيه خمسُة َضوابَط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

ْعربٍة ومبنيٍَّة:  تنقسم  الكلمات  إلى م 

: َنْحوُ ِه بتغيُِّر وْضِعِه يف الكَلِم تغيًرا ظاهًرا أو مقدًرا، الُمْعرُب: ما يتغيُر شكُل آخرِ  -3

 «.مصطفى -محمد »

: ما َل يتغيُر شكُل آخِرِه بتغيُِّر وضِعه يف الكَلِم. -8 ُّ
 المبني

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 أن تكوَن معربًة وبعُضها يكون مبنيًّا. األصل  يف األسماءِ 

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 ِمَن األسماِء:المبنيُّ 

 «.أنا -هو  –تاء الفاعل : »َنْحوُ الضمائُر،  -3

 «.ذلك -هذه  – هذا»: َنْحوُ  ،(هاتْين –أَماُء اْلشارِة ما عدا )هَذْين  -8

 «.اللذين -التي  – الذي»: َنْحوُ  ،(اللَتْين –اِلَماُء الموصولُة ما عدا )اللَذْين  -1

 «.َمْهَما -َما  –َمْن » :َنْحوُ أَماُء الشرِط ما عدا )َأّي(،  -1

 «.َكمْ  -َمَتى  –َمْن : »َنْحوُ أَماُء اَلَتفهاِم ما عدا )َأّي(،  -5

 عشَر  -6
ْ
  –اِلعداُد المركبُة من )أحَد عشَر إلى تسعَة عشَر( ما عدا )اثني

ْ
( َعْشرةَ  واثنَتي
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َ   الجزءَ  فإن   والثاين المثنى، إعراَب  معرٌب  منهما اِلَوَّ
ٌّ
 .الفتِح  على مبني

 «.بيَت بيَت  –فَلٌن جاِري  –صباَح مساَء : »َنْحوُ المركُب مَِن الظروِف واِلحواِ ،  -7

 «.حيث -إذ  –منذ : »َنْحوُ بعُض الظروِف،  -2

 «.َرَقاشِ  -َقَطاِم  –َحَذاِم : »َنْحوُ ، «َفَعا ِ »اِلعَلُم المؤنثُة على وزِن  -9

 «.َنْفَطَوْيهِ  -َعْمَرَوْيِه  –َيبوْيِه : »وُ َنحْ ، «َوْيه»ما ُختَِم مَِن اِلعَلِم بلْفِظ   -31

 «.َصه -أّف  –هيهاَت : »َنْحوُ أَماُء اِلفعاِ ،   -33

 «.َل مؤمَن كذاٌب : »َنْحوُ النافيِة للجنِس إذا كان مفرًدا، « َل»اَُم   -38

 «.بْل يا رجُل أق –يا محمُد أقبْل : »َنْحوُ المنادى المفرُد العلُم والنكرُة المقصودُة،   -31

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

 المبنيُّ ِمَن األفعاِل:

 «.َضرْبُت  -َضرُبوا  –َضَرَب : »َنْحوُ الفعُل الماضي،  -3

ِفقا -اتِق  –أْخلِْص : »َنْحوُ الفعُل اِلمُر،  -8  «.اتَّ

 الفعُل المضارُع يف حالتيِن: -1

ڌ  قوله تعالى: ﴿ ْحوُ نَ المباشرِة ثقيلًة أو خفيفًة،  التوكيدِ إذا اتصلْت به نوُن  -أ

 .(3)﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ

ہھ ھ ھ ھ قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ إذا اتصلْت بِه نوُن النِّْسَوِة،  -ب

 .(8)﴾ے

: ابِط  الخامس   الضَّ

                                 
 (.18َورة يوَف آية رقم ) (3)

 (.811َورة البقرة آية رقم ) (8)
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 «.الواو -هل  –ما  –لْم  –َلْن  –إلى  –إنَّ : »َنْحوُ ، الحروف  كلُّها َمْبنِيَّة  
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 الفصل  الثَّانِي

 أحوال  البناءِ  

 َضَوابَط:وفيه ثَلثُة 

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 األسماِء: مِنَ بناِء األسماِء:  أحوال  

 «.َمنْ  –َكْم : »َنْحوُ ما ُيبنى على السكوِن،  -3

 «.كيَف  -أيَن : »َنْحوُ ما ُيبنى على الفتِح،  -8

1-  ،  «.حيُث : »َنْحوُ ما ُيبنى على الضمِّ

 «.أمسِ  -هؤَلِء : »َنْحوُ بنى على الكسِر، ما يُ  -1

ابِط  الثَّانِي:ال  ضَّ

 :الفعلِ بناِء  أحوال  

 بَحَسِب نوِعِه: الفعلِ بناِء  تختلف  حاالت  

:  الفعُل الماِضي: أوالا

 –الفاعلين « نا» -ُيبنى على السكوِن إذا اتصل به ضميُر رفٍع متحرٍك )تاُء الفاعِل  -3

ڦ ڦ  وقوله تعالى: ﴿ –َأخَلْصُت يف عملي ليرَضى اهلُل عنِّي : »َنْحوُ َوِة(، النِّْس  نونُ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  وقوله تعالى: ﴿ - (3)﴾ ڦ ڄ

 .(8)﴾ٿ ٹ

ڻ ڻ ڻ  قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ ُيبنى على الضمِّ إذا اتصلْت به واُو الجماعِة،  -8

                                 
 (.9َورة النبأ آية رقم ) (3)

 (.811َورة البقرة آية رقم ) (8)
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 .(3)﴾ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ

ُيبنى على الفتِح إذا اتصلْت به تاُء التأنيِث أو ألُف اَلثنيِن أو اتصل به ضميٌر مِْن  -1

( الغائِب  هاءُ  – الخطاِب  كاُف  –المفعولين «نا» –ضمائِر النصِب المتصلِة )ياُء المتكلم 

 .(8)«لعن اهلُل زواراِت القبورِ : »ملسو هيلع هللا ىلص قوله َنْحوُ  شيٌء، به يتصْل  لم أو

 الفعُل المضارُع: ثانياا:

ہھ  قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ ُيبنى على السكوِن إذا اتصلْت بِه نوُن النِّْسَوِة،  -3

 .(1)﴾ھ ھ ے ھ

قوله  َنْحوُ ُيبنى على الفتِح إذا اتصلْت بِه نوُن التوكيِد المباشرة الثقيلة أو الخفيفة،  -8

 .(1)﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈتعالى: ﴿

 الفعُل اِلمُر: ثالثاا:

ُيبنى على السكوِن إذا كان صحيَح اْلخِر ولم يتصْل بِه شيٌء أو اتصلْت به نوُن  -3

ااْشَهْد : »َنْحوُ النِّْسوِة،   «.حقًّ

 «.اصربَنَّ  على الشدائدِ : »َنْحوُ ُيبنى على الفتِح إذا اتصلْت بِه نوُن التوكيِد،  -8

ہ ہ ہ قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ ُيبنى على حذِف حرِف العلِة إذا كان معتلَّ اْلخِر،  -1

 .(5)﴾ہ ھ ھ ھ

و ياُء المخاطبِة، ُيبنى على حذِف النوِن إذا اتصلْت بِه ألُف اَلثنيِن أو واُو الجماعِة أ -1

                                 
 (.69آية رقم ) َورة العنكبوت (3)

 حسن: الرتمذي وقا  ،(729) حبان وابن ،(172/ 3) ماجه وابن ،(تحفة – 356/ 8أخرجه الرتمذي ) (8)

 (.325 ص) «الجنائز أحكام»: انظر اِللباين، وصححه. صحيح

 (.811َورة البقرة آية رقم ) (1)

 (.18َورة يوَف آية رقم ) (1)

 (.385َورة النحل آية رقم ) (5)
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 - (8)﴾ڄ ڄ وقوله: ﴿ – (3)﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ 

 .(1)﴾ی ی ی ی وقوله: ﴿

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 بناِء الحرِف: أحوال  

 ِمَن الحروِف:

 «.َلنْ  -َلْم : »َنْحوُ ما ُيبنى على السكوِن،  -3

 «.واو العطف –لَِم : »َنْحوُ ما ُيبنى على الفتِح،  -8

1-  ،  عند اَتعمالها حرًفا.« منذُ : »َنْحوُ ما ُيبنى على الضمِّ

 : »َنْحوُ ما ُيبنى على الكسِر،  -1
ِ
 («.َلُم الجرِّ )هلل

 

                                 
 (.11طه آية رقم )َورة  (3)

 (.327َورة البقرة آية رقم ) (8)

 (.86َورة مريم آية رقم ) (1)
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 ثَّالث  الفصل  ال

ه     أحوال  اإلعراِب وعَلمات 

 وفيه أربعُة مباحَث:

  ُ  المبحُث اِلَوَّ

 :أحواُ  اْلعراِب يف اِلَماِء واِلفعاِ  المعربِة أربعةٌ 

 النصُب. -8  الرفُع. -3

1- .  الجزُم. -1  الجرُّ

الرفُع والنصُب يشرتكاِن يف اِلَماِء واِلفعاِ ، والجرُّ يختصُّ باِلَماِء، والجزُم 

 يختصُّ باِلفعاِ .
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 المبحُث الثَّانِي: عَلماُت اْلعراِب قسمانِ 

ُ : عَلماٌت أصليٌة:  اِلَوَّ

 أربعِة مواضَع: عَلمُة الرفِع اِلصليُة هي الضمُة يف  -3

 «.َفاَز المجتهدُ : »َنْحوُ ، المفردُ  اَلَمُ  -أ

 «.الجنوُد شجعانٌ : »َنْحوُ ، التكسيرِ  جمعُ  -ب

: فازت َنْحوُ به،  لمزيِد باِللِف والتاِء( والملحُق ا )جمعُ  المؤنِث السالمُ  جمعُ  -ج

 .(3)﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ وقوله تعالى: ﴿ –المجتهداُت 

هُ : »َنْحوُ م يتصْل بآخِرِه شيٌء، الذي ل المضارعُ  الفعُل  -د ََ  «.يفهُم محمٌد درو

 عَلمُة النصِب اِلصليُة هي الفتحُة يف ثَلثِة مواضَع: -8

 «.َأَخَذ المتفوُق المكافأةَ : »َنْحوُ ، المفردُ  اَلَمُ  -أ

 «.هَزَم جيُشنا اِلعداءَ : »َنْحوُ التكسيِر،  جمعُ  -ب

َلن يهمَل : »َنْحوُ ولم يتصْل بآخِرِه شيٌء، إذا َدَخَل عليه ناصٌب  المضارعُ  الفعُل  -ج

هُ  ََ  «.محمٌد درو

 عَلمُة الجرِّ اِلصليُة هي الكسرُة يف ثَلثِة مواضَع: -1

 «.أعجبت بالنسرِ : »َنْحوُ ، المنصرُف  فردُ الم اَلَمُ  -أ

 «.َررُت بقدوِم اِلبطا ِ : »َنْحوُ ، التكسيِر المنصرُف  جمعُ  -ب

فوجئُت : »َنْحوُ به،  لمزيِد باِللِف والتاِء( والملحُق ا )جمعُ  المؤنِث السالمُ  جمعُ  -ج

ِرْرُت بفتياٍت أوَلِت خلٍق ودينٍ » -« بشجاعِة المقاتَلِت  َُ.» 

 الصحيُح  المضارعُ  الفعُل »السكوُن يف موضٍع واحٍد:  عَلمُة الجزِم اِلصليُة هي -1

                                 
 (.1َورة الطَلق آية رقم ) (3)
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هُ ْم يُ لَ : »َنْحوُ ، «اْلِخرُ  ََ  «.همْل محمٌد درو

 ٌت فرعيٌة:الثَّانِي: عَلما

 ما ُيعرُب بالعَلماِت الفرعيِة خمسٌة مَِن اِلَماِء، واثناِن مَِن اِلفعاِ .

 ( المثنَّى وما ُيلحُق به:3)

 وفيِه َضابٌِط واحٌد:

ُيرفُع باِللِف نيابًة عن الضمِة وينصُب ويجرُّ بالياِء المفتوِح ما قبَلها المكسوِر ما بعَدها 

ا، نيابًة عن الفتحِة نصًبا وعن ال منهوماِن َل يشبعاِن: طالُب علٍم وطالُب : »َنْحوُ كسرِة جرًّ

 ،بالمثنى والملحُق  ،«مررُت بوَلَدْينِ  –يزور الحجاُج الحرَمْيِن الشريَفْيِن  – (3)«ما ٍ 

 «.كلتا -كَل  –اثنتان  –اثنان  –اللتان  –اللذان  –هاتان  –هذان : »َنْحوُ 

 ه:( جمُع المذكِر السالُم وما ُيلحُق ب8)

 وفيِه َضابٌِط واحٌد:

ُيرفُع بالواِو نيابًة عن الضمِة، وُينصُب ويجرُّ بالياِء المكسوِر ما قبَلها المفتوح ما بعَدها 

ا،  ٱ ٻ ٻ ٻ  قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ نيابًة عن الفتحة نصًبا وعن الكسرِة جرًّ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

، السالمِ  مذكرِ ال بجمعِ  ، والملحُق (8)﴾ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

نُون  –أْهُلون  –عالُمون  –أولو : »َنْحوُ  إلى  من عشرينَ  العقودِ  وألفاظُ  -َبنُون  –َِ

 «.تسعينَ 

 ( جمُع المؤنِث السالُم )جمُع المزيِد باِللِف والتاِء( وما ُيلحُق به:1)

 وفيِه َضابٌِط واحٌد:

                                 
تخريج »(، وصححه اِللباين يف 312/ 33« )مسنده»(، والبزار يف 31122« )الكبير»أخرجه الطرباين يف  (3)

 (.861« )مشكاة المصابيح

 (.95َورة النساء آية رقم ) (8)
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قوله تعالى:  َنْحوُ نصًبا،  ُيرفُع بالضمِة، وُينصُب ويجرُّ بالكسرِة نيابًة عن الفتحةِ 

تفهُم المؤمنُة واجباتِها  - (3)﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿

فاٍت رديئٍة حمقاءَ  - ُد الجاهلُة حياَتها بتصرُّ : َنْحوُ والملحق بجمع المؤنث السالم  ،وتعقِّ

 أوَلت.

 ( اِلَماُء الخمسُة:1)

 وفيها أربعُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األوَّ  الضَّ

 ٌب، َأٌخ، َحٌم، ُفو، ُذو.أَ  األسماء  الخمسة :

ابِط  الثَّاين:  الضَّ

بالواِو نيابًة عن الضمِة، وُتنصُب باِللِف نيابًة عن الفتحِة، وتجرُّ  األسماء  الخمسة  ُترفُع 

 «.ومررُت بأخيك –ورأيُت أخاك  –جاَء أخوك : »َنْحوُ بالياِء نيابًة عن الكسرِة، 

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 راَب بشروٍط ستٍة:ت ْعَرب  هذا اإلع

 أن تكوَن مفردًة. -3

 أن تكوَن ُمَكبَّرًة. -8

 أن تكوَن مضافًة. -1

 أن تكوَن إضافُتها لَغيِر ياِء المتكلِِّم. -1

 خالًيا مَِن الميِم.« ُفو»أن يكوَن لفُظ  -5

 بمعنى صاحٍب، وأن تضاَف إلى اٍَم ظاهٍر.« ُذو»أن تكوَن  -6

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

                                 
 (.11َورة النساء آية رقم ) (3)
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مِْن هذه الشروِط ُأْعِربْت بالحركاِت إَل إذا ُثنيْت فتعرُب إعراَب المثنَّى،  ِقَد شرط  إْن ف  

 «.ومررُت بأَبَوْينِ  –ورأيُت أَبَوْيِن  –َجاَء أبواِن : »َنْحوُ 

ْرِف:5)  ( الممنوُع مَِن الصَّ

 وفيِه أربعُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 سماِن:االسم  المعرب  من حيث  التنوين  ق

 –رأيُت محمًدا  –جاَء محمٌد : »َنْحوُ المْصُروُف: وهو ما يلحُق آخَره التنويُن،  -أ

 «.مررُت بمحمدٍ 

ْرِف: وهو ما َل يلحق آخَره التنويُن،  -ب رأيُت  –جاء أحمُد : »َنْحوُ الممنوُع مَِن الصَّ

 «.مررت بأحمدَ  –أحمَد 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

ْرِف  ٍة واحدٍة: الممنوع  ِمَن الصَّ  لعلَّ

 واحدٍة يف ثَلِث حاالٍت: لعلةٍ يمنع  االسم  ِمَن الصرِف 

 «.نجوى –ليلى : »َنْحوُ إذا كان مختوًما بألِف التأنيِث المقصورِة،  -3

 «.عفراء –صحراء : »َنْحوُ إذا كان مختوًما بألِف التأنيِث الممدودِة،  -8

 «.عصافير -ساجد م: »َنْحوُ إذا كان على صيغِة منتهى الجموِع،  -1

ابِط  الثَّالِث:  الضَّ

ْرِف لعلتيِن قسماِن:  الممنوع  ِمَن الصَّ

: ل  ْرِف مع العلميِة: األَوَّ  ما ي منع  ِمَن الصَّ

:  ي منع  االسم  ِمَن الصرِف للعلميِة مع عّلٍة ِمْن علٍل ستٍّ

 «.َمْروان -ُعثمان : »َنْحوُ العلميُة مع زيادِة اِللِف والنوِن،  -3
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 «.َحْضرَموت –بعلبك : »َنْحوُ العلميُة مع الرتكيِب المزِجي،  -8

ا إْن كان ثَلثيًّا َاكَن الوَِط فيجوُز  -1 العلميُة مع التأنيِث )بغير اِللِف يف آخرِه( َأمَّ

عاد  –فاطمة : »َنْحوُ الوجهاِن،   -ِهنْد : »نَْحوُ أما الثَلثي َاكن الوَط فَ « حمزة -َُ

 «.مِْصر

 «.أحمد -أَعد : »َنْحوُ وزِن الفعِل، العلميُة مع  -1

 «.ُزَحل -ُعمر : »َنْحوُ ، «ُفَعل»العلميُة مع العدِ : العلُم الذي َيجيُء على وْزِن  -5

 -يوَف : »َنْحوُ العلميُة مع العجمِة إَل إذا كان ثَلثيًّا َاكَن الوَِط فينصرُف،  -6

 َاكن الوَط ف« هارون
ُّ
 الثَلثي

ُّ
 «.ُهود -وح  نُ : »نَْحوُ أما اِلعجمي

ما ي منع  ِمَن الصْرِف مع الوصفيِة: ي منع  االسم  ِمَن الصْرِف للوصفيِة مع علٍة ِمْن  الثَّانِي:

 علٍل ثَلٍث:

من واحد إلى عشرة « َمْفعل -ُفَعا  »الوصفيُة مع العدِ : مَِن اِلعداِد على وْزِن  -3

 «.ْثنىمَ  -ُثنَاَء  –َمْوَحد  –ُأَحاد : »َنْحوُ وكلمة ُأَخر، 

: َنْحوُ الوصفيُة مع زيادِة اِللِف والنوِن: وهي على وزِن )َفْعَلن( ومؤنُثه )َفْعَلى(،  -8

 «.َغْضبان»

 «.أْجَمل -أْحَمر : »َنْحوُ الوصفيُة مع وزِن الفعِل: الصفُة التي على وزِن )َأْفَعل(،  -1

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

نصُب بالفتحِة، ويجرُّ بالفتحِة نيابًة عن الكسرِة بالضمِة، وي الممنوع  ِمَن الصرِف ُيرفُع 

 «.صليُت يف مساجَد أثريةٍ : »َنْحوُ واْلضافِة، « َأْ  »إذا كان مجرًدا مِْن 

 ( اِلفعاُ  الخمسُة )اِلمثلُة الخمسُة(:6)

 وفيها َضابَِطاِن:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ
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اَلثنيِن أو واُو الجماعِة أو ياُء كلُّ فعٍل مضارٍع اتصلْت بِه ألُف  األفعال  الخمسة  هي:

 «.َتْفَعلِين -َتْفَعُلون  –َيْفَعُلون  –َتْفَعَلن  –َيْفَعَلن : »َنْحوُ المخاطبِة، 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

بثبوِت النوِن نيابًة عن الضمِة، وتنصُب وتجزُم بحذفِها نيابًة عن  األفعال  الخمسة  ُترفُع 

ٱ ٻ ٻ ٻ  قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ ا، الفتحِة نصًبا وعن السكوِن جزمً 

ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ 

 .(3)﴾  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 ( الفعُل المضارُع المعتلُّ اْلِخِر:7)

 وفيِه َضابٌِط واحٌد:

 الفعل  المضارع  المعتلُّ اآلِخرِ له ثَلث  حاالٍت:

يتَِّقي  –يرَقى المجدُّ يف حياتِِه : »َنْحوُ ا، تقدُر الضمُة رفًعا يف الفعِل المعتلِّ اْلِخِر مطلقً  -أ

 «.قد يحُلو العيُش بعد المرارةِ  –المؤمُن ربَّه 

تقدُر الفتحُة نصًبا يف المعتلِّ اْلِخِر باِللِف وتظهُر يف المعتلِّ اْلِخِر بالياِء والواِو،  -ب

  –يجتهد المجدُّ ليرَقى يف حياته : »َنْحوُ 
َ
لن َيخُلَو  –الريبَة  يعمُل القوي جهرة ليتَِّقي

 «.العيُش بدون حريةٍ 

َل ترَق يف حياتك : »َنْحوُ بحذِف حرِف العلِة جزًما يف الفعِل المعتلِّ اْلِخِر مطلًقا،  -ج

ِء قط –َل تتَِّق الناَس بل اتَِّق اهلل  –على حساِب اْلخرين   «.لم تحُل حياُة اِلذَلَّ

 

                                 
 (.71َورة الحج آية رقم ) (3)
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 المبحث الثالث: 

 اِلصليِة والفرعيةِ  ُمْجَمُل عَلماِت اْلعراِب 

 وفيِه أربعُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 عَلمات  الرفِع:

 الضمُة: عَلمُة الرفِع اِلصليُة يف أربعِة مواضَع: -3

 «.َفاَز المجتهدُ : »َنْحوُ ، المفردُ  َمُ اَل -أ

 «.الجنوُد ُشجعان: »َنْحوُ التكسيِر،  جمعُ  -ب

فازِت : »َنْحوُ به،  زيِد باِللِف والتاِء( والملحُق لما )جمعُ  المؤنِث السالمُ  جمعُ  -ج

 .(3)﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ، ﴿«المجتهداُت 

هُ : »َنْحوُ الذي لم يتصْل بآخِرِه شيٌء،  المضارعُ  الفعُل  -د ََ  «.يفهُم محمٌد درو

 الواُو: تنوُب الواُو عن الضمِة يف موضعين: -8

 .(8)﴾ۋۈ ٴۇ  : ﴿َنْحوُ به،  والملحُق  المذكِر السالمُ  جمعُ  -أ

 «.أبو حنيفَة أحُد اِلئمِة اِلربعةِ : »َنْحوُ ، الخمسةُ  اِلَماءُ  -ب

الوالِداِن أحقُّ : »َنْحوُ والملحِق به، « المثنَّى»اِللُف: تنوُب اِللُف عن الضمِة يف:  -1

 «.الناِس بالبِرِّ 

 ثلةُ )اِلم الخمسةُ  الضمِة يف موضٍع واحٍد: اِلفعاُ   ثبوُت النوِن: تنوُب النوُن عن -1

 «.أنِت ُتخلِصيَن النُّْصَح  –أنتم ُتخلُصوَن النُّْصَح  –أنتما ُتْخلَصان النُّْصَح : »َنْحوُ (، الخمسةُ 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

                                 
 (.1َورة الطَلق آية رقم ) (3)

 (.31َورة الحجرات آية رقم ) (8)
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 عَلمات  النصِب:

 الفتحُة: عَلمُة النصِب اِلصليُة يف ثَلثِة مواضَع: -3

 «.َأَخَذ المتفوُق المكافأةَ : »َنْحوُ ، المفردُ  اَلَمُ  -أ

 «.َهَزَم جيُشنا اِلعداءَ : »َنْحوُ التكسيِر،  جمعُ  -ب

لن يهمَل : »َنْحوُ إذا َدَخَل عليه ناصٌب ولم يتصْل بآخِرِه شيٌء،  المضارعُ  الفعُل  -ج

هُ  ََ  «.محمٌد درو

إنَّ ذا : »َنْحوُ ، «الخمسةُ  اِلَماءُ »لفتحِة يف موضٍع واحٍد: اِللُف: تنوُب اِللُف عن ا -8

 «.بفضِل غيِرهِ  الفضِل أْعرُف الناسِ 

 الياُء: تنوُب الياُء عن الفتحِة يف موضعيِن: -1

، (3)﴾ڈ ژ ژ ڑ قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ بِه،  المثنَّى والملحُق  -أ

 «.قرأُت قصَتْيِن اثنَتْينِ »

ېئ ىئ ىئ ىئ  قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ ، بهِ  والملحُق  المذكِر السالمُ  جمعُ  -ب

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ، وقوله: ﴿(8)﴾ی ی

 .(1)﴾ی

جمِع المؤنِث السالِم )جمِع المزيِد باِللِف  ُة: تنوُب الكسرُة عن الفتحِة يفالكسر -1

: هِ ، وقولِ (1)﴾ۓ ڭ ڭ ڭ تعالى: ﴿ هِ قولِ  َنْحوُ والتاِء( والملحِق به، 

                                 
 (.828َورة البقرة آية رقم ) (3)

 (.27َورة المائدة آية رقم ) (8)

 (.59َورة النساء آية رقم ) (1)

 (.331َورة هود آية رقم ) (1)
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 .(3)﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

 )اِلمثلةُ  الخمسةُ  الفتحِة يف موضٍع واحٍد: اِلفعاُ  حذُف النوِن: تنوُب عن  -5

 .(8)﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی قوله تعالى: ﴿ ْحوُ نَ (، الخمسةُ 

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

:  عَلمات  الجرِّ

 الكسرُة: عَلمُة الجرِّ اِلصليُة يف ثَلثِة مواضَع: -3

 «.أعجبُت بالنسرِ : »َنْحوُ ، المنصرُف  ردُ المف اَلَمُ  -أ

 «.َررُت بقدوِم اِلبطا ِ : »َنْحوُ ، التكسيِر المنصرُف  جمعُ  -ب

فوجئُت : »َنْحوُ به،  المزيِد باِللِف والتاِء( والملحُق  )جمعُ  ؤنِث السالمُ الم جمعُ  -ج

ِرْرُت بفتياٍت أوَلِت خلٍق ودينٍ » -« بشجاعِة المقاتَلِت  َُ.» 

 الياُء: تنوُب الياُء عن الكسرِة يف ثَلثِة مواضَع: -8

ھ ھ  وقوله تعالى: ﴿ –« خيُر البِرِّ ما كان للوالَِدْينِ : »َنْحوُ بِه،  المثنَّى والملحُق  -أ

 (.1﴾)ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

ھ ھ ھ ھ  قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ بِه،  والملحُق  المذكِر السالمُ  جمعُ  -ب

 .(5)﴾ مج جح مح جخ حخ مخ جس ، وقوله: ﴿(1)﴾ے

 .(6)﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ ، الخمسةُ  َماءُ اِل -ج

                                 
 (.6قم )َورة الطَلق آية ر (3)

 (.81َورة البقرة آية رقم ) (8)

 (.11َورة التوبة آية رقم ) (1)

 (.318َورة اِلعراف آية رقم ) (1)

 (.83َورة الزمر آية رقم ) (5)

 (.76َورة يوَف آية رقم ) (6)
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 َنْحوُ ، «مَِن الصرِف  الممنوعُ »الكسرة يف موضٍع واحٍد: الفتحُة: تنوُب الفتحُة عن  -1

 .(3)﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ قوله تعالى: ﴿

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

 عَلمات  الجزِم:

الفعِل المضارِع الصحيِح »السكوُن: عَلمُة الجزِم اِلصليُة يف موضٍع واحٍد:  -3

 .(8)﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ ، «اْلِخرِ 

يف موضٍع واحٍد: اِلفعاِ  الخمسِة )اِلمثلِة حذُف النوِن: ينوُب عن السكوِن  -8

 .(1)﴾پ پ پ ڀ ڀ قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ الخمسِة(، 

ِة: ينوُب عن السكوِن يف موضٍع واحٍد:  -1 الفعِل المضارِع المعتلِّ »حذُف حرِف العلَّ

 .(1)﴾حئ مئ ىئ يئ جب قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ ، «اْلِخرِ 

 

                                 
 (.325َورة البقرة آية رقم ) (3)

 (.1َورة اْلخَلص آية رقم ) (8)

 (.27َورة يوَف آية رقم ) (1)

 (.17ْلَراء آية رقم )َورة ا (1)
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ابُِع: اْلعراُب الظاهُر   واْلعراُب التقديريُّ المبحُث الرَّ

 وفيه ثَلثُة ضوابَط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

:  ما َل يمنُع مَِن النطِق به مانٌع. اإلعراب  الظاهر 

: ما يمنُع مَِن التلفِظ به مانٌع من تعذٍر أو اَتثقاٍ  أو مناَبٍة.  اْلعراُب التقديريُّ

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 اُت اْلعراِب يف المواضِع اْلتيِة:تظهُر حرك مواضع  اإلعراِب الظاهرِ:

ا،  الصحيُح  اَلَمُ  -3  –جاء محمٌد : »َنْحوُ اْلِخِر يف جميِع اِلحواِ : رفًعا ونصًبا وجرًّ

 «.ومررُت بمحمدٍ  –ورأيُت محمًدا 

ا،  الشبيهُ  اَلَمُ  -8  –امتْل الدلُو : »َنْحوُ بالصحيِح يف جميِع اِلحواِ : رفًعا ونصًبا وجرًّ

 «.شربُت من الدلوِ  – أفرغُت الدلوَ 

 : »َنْحوُ يف حاِ  النصِب،  المنقوُص  اَلَمُ  -1
َ
 «.أكرمُت الساعي

يكتُب محمٌد : »َنْحوُ اْلِخِر يف جميِع اِلحواِ : رفًعا ونصًبا وجزًما،  الصحيُح  الفعُل  -1

 «.لم يكتْب محمٌد اليومَ  –أجد أن يكُتَب محمٌد الدرَس  –الدرَس 

لن  –لن أدعَو أحًدا : »َنْحوُ بالواِو أو الياِء يف حالِة النصِب،  اْلخرِ  المعتلُّ  الفعُل  -5

 بالباطلِ 
َ
 «.تقضي

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

: ُر حركاُت اْلعراِب يف المواضِع اْلتيِة: مواضع  اإلعراِب التقديريِّ  تقدَّ

ِر، المقصورُ  اَلَمُ  -3 ُر على آخِرِه حركاُت اْلعراِب الثَلُث للتعذُّ ينجُح : »ْحوُ نَ : ُتقدَّ

 «.َررُت مَِن الفتى الكريمِ  –أكرمُت الفتى المجتهَد  –الفتى المجتهُد 

ُر على آخِرِه الضمُة والكسرُة للثقِل، المنقوُص  اَلَمُ  -8  –جاَء الساعي : »َنْحوُ : تقدَّ
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 «.َررُت مَِن الساعي

ُر حركاُت اْلعراِب الثَلُث  المضاُف  اَلَمُ  -1 على ما قبَل الياِء  إلى ياِء المتكلِم: ُتقدَّ

فرحُت  –أكرمُت صديقي  –زارين صديقي : »َنْحوُ َلشتغاِ  المحلِّ بحركِة المناَبِة، 

 «.بصديقي

ُر عليه الضمُة  المعتلُّ  المضارعُ  -1 اْلِخِر باِللِف يف حالتي: الرفِع والنصِب ُتقدَّ

ِر،   «.ُر َربَّهُ لن يخشى الكاف –يخشى المؤمُن َربَُّه : »َنْحوُ والفتحُة للتعذُّ

ُر عليه الضمُة للثقِل،  المعتلُّ  المضارعُ  -5 : َنْحوُ اْلِخِر بالواِو أو الياِء يف حالِة الرفِع ُتقدَّ

 «.أنت تقضي بالحقِّ  –أنا أدعو إلى الخيِر »
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 الفصل  الرابع  

 إعراب  الفعِل المضارعِ  

 وفيه أربعُة َضوابَط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 لفٌظ معرٌب إذا لم تتصْل بِه نوُن النِّْسَوِة وَل نوُن التوكيِد المباشرُة. الفعل  المضارع  

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 رفع  الفعِل المضارِع:

ٿ ٿ ٿ  قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ ُيرفُع الفعُل المضارُع إذا لم يسبْقه ناصٌب وَل جازٌم،  -3

 .(3)﴾ٿٹ

 عَلماُت رفِع الفعِل المضارِع: -8

 «.يشرُب أحمُد اللبنَ : »َنْحوُ اهرُة على آخره إذا كان صحيَح اْلخر، الضمُة الظ -أ

الضمُة المقدرُة على آخِرِه إذا كان معتلَّ اْلِخِر مطلًقا باِللف أو الواِو أو الياِء،  -ب

 «.يقضي المؤمُن بالحقِّ  –يدعو المؤمُن إلى الخيِر  –يخشى المؤمُن َربَُّه : »َنْحوُ 

ڀ ٺ ٺ ٺ  قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ ان مَِن اِلمثلِة الخمسِة، ثبوُت النوِن إذا ك -ج

 .(8)﴾ ٿ ٺ ٿ ٿ ٿ

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 نصب  الفعِل المضارِع:

 ُينصُب الفعُل المضارُع إذا َبقته أداٌة مِْن أدواِت النصِب. -3

                                 
 (.5َورة الفاتحة آية رقم ) (3)

 (.1َورة البقرة آية رقم ) (8)
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 عَلماُت َنْصِب الفعِل المضارِع: -8

صحيَح اْلِخِر أم معتلَّ اْلخِر بالياِء أو الواِو، الفتحُة الظاهرُة على آِخِرِه َواٌء أكان  -أ

 بالباطِل  –لن تبلَغ المجَد إَل بالعمل : »َنْحوُ 
َ
 «.لن أدعَو أحًدا –لن تقضي

لن يخشى الكافُر : »َنْحوُ الفتحُة المقدرُة على آخِرِه إذا كان معتلَّ اْلِخِر باِللِف،  -ب

 «.َربَّهُ 

ھ ھ ے  قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ مَِن اِلمثلِة الخمسِة، حذُف النوِن من آخِرِه إذا كان  -ج

 .(3)﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 نواصُب المضارِع ثَلثُة أنواٍع: -1

: ل   بنفِسِه، وهي أربعُة أحرٍف: ما ينصُب المضارعَ  األوَّ

 .(8)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ َأْن،  -3

 «.لن يضيَع حقٌّ وراَءُه مطالٌب : »َنْحوُ لْن،  -8

 «.إَِذْن يفوَز بحُثَك. جواًبا لَمْن قا : أعدْدُت بْحثِي بعنايةٍ : »َنْحوُ َذْن، إِ  -1

1-  ،
ْ
 «.تسلُحوا باْليماِن كي تصونوا أنفَسكم عن اَلنحراِف : »َنْحوُ كي

 هذه اِلحرُف اِلربعُة من حيُث الشرُط لعملِها وعدُمه قسماِن:

 «.َأْن ، لنْ »ما يعمُل بدوِن شرٍط، وهي:  -3

 »عمُل بشرٍط، وهي: ما ي -8
ْ
 «.إَِذْن، كي

 ناصبةا:« إَِذنْ »وشرط  كون  

َرًة يف أوِ  الجواِب. -أ  أن تكوَن ُمَصدَّ

                                 
 (.33َورة الرعد آية رقم ) (3)

 (.87َورة النساء آية رقم ) (8)
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 أن يكوَن الفعُل بعَدها مستقبًَل. -ب

 أَل يفصَل بينها وبين الفعِل فاصٌل إَل يف القسِم. -ج

 »وشرُط كوِن 
ْ
 مصدريًة ناصبًة:« كي

اجتنِب الشرَّ كي  -اجتهْد لكي تنجَح  : »َنْحوُ ا أو تقديًرا، أن تتقدَم عليها َلُم التعليِل لفظً 

 «.تنجوَ 

قوله تعالى:  َنْحوُ ، «َلِم التعليلِ »ُينصُب الفعُل المضارُع بأن المضمرِة جواًزا بعَد  الثَّانِي:

 .(3)﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿

:  ُينصُب المضارُع بأن المضمرِة وجوًبا بعد َتِة أحرٍف: الثَّالِث 

ائ  قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ ، «لم يكن»أو « بما كان»ُم الُجحوِد[ وضابُطها أن ُتسبَق ]َل -3

 .(8)﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

َع القلم  عن ثَلثٍة: عن النائِم حتى : »ملسو هيلع هللا ىلصقوله  َنْحوُ ]حتَّى[ وهي للغايِة أو التعليِل،  -8
فِ ر 

 .(1)«َيْسَتيِقَظ، وعن الصبي حتى َيحتِلَم، وعن المجنوِن حتى َيْعِقَل 

[ إذا لم تسبْقها الَلُم لفًظا أو تقديًرا وإَل فهي مصدريٌة ناصبةٌ  -1
ْ
 َنْحوُ بنفِسها،  ]كي

 .(1)﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئقوله تعالى: ﴿

 «.اجتهْد يف عملك أو تناَ  ما تريدُ : »َنْحوُ ، «إَل»أو « حتى»]أْو[ إذا كانْت بمعنى  -1

َببِيَِّة[ إذا كانْت مسبوقةً  -5 ڎ ڈ ڈ  قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ ، بنفٍي أو طلٍب  ]فاُء السَّ

                                 
 (.11َورة النحل آية رقم ) (3)

 (.11َورة اِلنفا  آية رقم ) (8)

 (.897« )اْلرواء»(، وصححه اِللباين يف 373 /8(، والدارمي )311/ 8(، والنسائي )1192رواه أبو داود ) (1)

 (.31َورة القصص آية رقم ) (1)
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 .(3)﴾ژ ژ ڑ

 مْثَلهُ : »َنْحوُ بنفٍي أو َطَلٍب،  ]واُو المعيَِّة[ إذا كانْت مسبوقةً  -6
َ
 «.َل َتنْه عن خلٍق وتأتِي

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

 جزم  الفعِل المضارِع:

 يجزُم الفعُل المضارُع إذا َبقْتُه أداٌة مِْن أدواِت الجزِم. -3

 جزِم الفعِل المضارِع: عَلماُت  -8

 «.لم يحفْظ ظالٌم جوارَحهُ : »َنْحوُ السكوُن إذا كان صحيَح اْلِخِر،  -أ

ِة إذا كان معتلَّ اْلخِر مطلًقا باِللِف أو الواِو أو الياِء،  -ب لم : »َنْحوُ حذُف حرِف العلَّ

 «.بين الناِس بالشرِّ لم يقِض محمٌد  –لم يسَع أبي ْلثارِة الفتنِة  –يدُع الديُن إلى الرذيلِة 

 «.اِلبناُء لم يتفوقوا: »َنْحوُ حذُف النوِن إذا كان مَِن اِلمثلِة الخمسِة،  -ج

 أدواُت جزِم الفعِل المضارِع نوعاِن: -1

: ل   ما يجزُم فعًَل واحًدا وهي أربعُة أحرٍف: األَوَّ

 : لم أهمْل واجبي يوًما.َنْحوُ َلْم،  -3

ا،  -8  «.ولما يأِت الطَلب بدأ الدرُس : »َنْحوُ َلمَّ

 .(8)﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ الَلُم الطلبية،  -1

 «.َل تؤخْر عمل اليوم إلى الغد: »َنْحوُ َل: الطلبية،  -1

 ما يجزُم فعليِن، وهي اْثنََتا َعْشَرَة أَداًة: الثَّانِي:

 «.إْن َتحرتْم إخواَنَك َيْحَتِرُموك: »َنْحوُ إِْن،  -3

 «.َمْن يعمْل خيًرا يلَق خيًرا: »وُ َنحْ َمْن،  -8

                                 
 (.23َورة طه آية رقم ) (3)

 (.7َورة الطَلق آية رقم ) (8)
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  «.ما تقدْم مِْن عمٍل تحاَْب عليه: »َنْحوُ َما،  -1

 «.أّي طالب يجتهْد ينجْح : »َنْحوُ أّي،  -1

 «.متى تتواضْع يكثْر محبُّوكَ : »َنْحوُ َمَتى،  -5

 «.أيان تسافْر تجْد مركًبا: »َنْحوُ َأيَّاَن،  -6

 «.ينبْت زرعٌ  أين يوجْد ماءٌ : »َنْحوُ َأْين،  -7

 «.أنَّى تجْد شجًرا تلَق ماءً : »َنْحوُ َأنَّى،  -2

 «.حيثما تنتظْر أحضْر إليَك : »َنْحوُ َحْيُثما،  -9

 «.كيفما ُتعامْلني أعامْلَك : »َنْحوُ كيَفما،  -31

 «.مهما تطلْب مني ُأِجْبَك : »َنْحوُ َمْهَما،  -33

َك تنج: »َنْحوُ إْذ َما،  -38 ََ  «.ْح إْذ َما تذاكْر درو
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 الَباب  الخامس  

 مرفوعات  األسماءِ 

 األسماء  المرفوعة  هي:

   المبتدأ . -1

2- .  الخَبر 

 اسم  كاَن أو إحدى أخواتِها. -3

 اسم  أفعاِل المقاَربِة والرجاِء والشروِع. -4

 خبر  إِنَّ وأخواتِها. -5

 خبر  ال النافيِة للجنِْس. -6

7- .  الفاعل 

 نائب  الفاعِل. -8
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 ( المبتدُأ والخَبُر 8، 3)

 وفيِه أربعُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 «.الطالُب مجتهدٌ : »َنْحوُ اٌَم مرفوٌع مجرٌد عن العوامِل اللفظيِة،  المبتدأ :

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

: ُث به عن المبتدأ وتتمُّ به الفائدُة مع المبتدأ. الخَبر   هو الجزُء المتحدَّ

ابِط  ال :الضَّ  ثَّالِث 

 ظاهٌر ومضمٌر: المبتدأ  قسماِن:

 :ثمانيةٌ المبتدأ  الظاهر  

إما أن يكوَن مفرًدا، أو مثنى، أو جمًعا َالًما، أو جمًعا مكسًرا، ويف كلٍّ إما أن يكوَن 

 : َنْحوُ مذكًرا أو مؤنًثا، 

 الكتاُب َهٌل. -3

 التفاحُة ناضجٌة. -8

 الطريقاِن فسيحاِن. -1

 النافذتاِن مفتوحتاِن. -1

 ذبوَن محبوبوَن.المه -5

 المؤدباُت محبوباٌت. -6

 الجنوُد شجعاٌن. -7

 الفواطُم عاقَلٌت. -2

 المبتدُأ المضمُر اْثنَا َعَشَر:

 : َنْحوُ : المفرُد مطلًقا والمفرُد المعظُم نفَسه أو معه غيُره، اثناِن للمتكلمِ 

 أنا فاهٌم، أنا فاهمٌة. -3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





42 
         النَّْحِوالِبَداَيُة يف 

 نحن فاهموَن، نحن فاهماٌت. -8

مفردُة، والمثنى مذكًرا أو مؤنًثا، والجمُع المذكُر، : المفرُد والخمسة  للمخاطِب 

 : َنْحوُ والجمُع المؤنُث، 

 أنَت مهذٌب. -3

 أنِت مؤدبٌة. -8

 أنتما كريماِن، وأنتما كريمتاِن. -1

 أْنُتم مؤدبوَن. -1

 أنُتنَّ مؤدباٌت. -5

: المفرُد والمفردُة، والمثنى مذكًرا أو مؤنًثا، والجمُع المذكُر، والجمُع خمسة  للغائِب 

 : َنْحوُ نُث، المؤ

 هي مخلصٌة. -8 هو مخلٌص. -3

 هما شقيقاِن، وهما شقيقتاِن. -1

 ُهنَّ مجهداٌت. -5 هم مجتهدوَن. -1

 الضابط الرابع:

 أنواع  الخَبرِ ثَلثة :

مفرٌد: ما ليس جملًة وَل ِشْبَه جملٍة، ويشرتُط فيه أن يطابَق المبتدَأ يف النوِع والعدِد،  -أ

 «.المصريوَن بارعونَ  –رٌة الحديقُة ناض: »َنْحوُ 

جملٌة اَميٌَّة أو فعليٌَّة: ويشرتُط فيها أن تتصَل بضميٍر يعوُد على المبتدأ ويطابُقه  -ب

 «.المؤدُب ُيِحبُُّه إخواُنه –الزهرُة أوراُقها ناضرٌة : »َنْحوُ نوًعا وعدًدا، 

الربكُة يف  –فوَق الغصِن الطائُر : »َنْحوُ ِشْبُه جملٍة: الظَّْرُف أو الجارُّ والمجروُر،  -ج

 «.البكورِ 
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 ( اَُم كاَن وأخواتِها1)

 وفيِه خمسُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

ى اََمها، وتنصُب الخَبَر  كاَن وأخوات هاتدخُل  على المبتدأِ والخَبِر، فرتَفُع المبتدأِ ويسمَّ

ى خَبَرها.  ويسمَّ

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 أخوات  كاَن هي:

، ما َفتَِئ، ما َأْص » ، أمَسى، باَت، َصاَر، َلْيَس، ما َزاَ ، ما َبِرَح، ما اْنَفكَّ َبَح، أْضَحى، ظلَّ

 «.َدامَ 

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 كاَن وأخوات ها من حيث  العمل  ثَلثة  أقساٍم:

، َأْمَسى، باَت، صاَر، َلْيَس »ما يعمُل بَل شرٍط، وهي:  -أ ، «كاَن، أْصَبَح، أضَحى، َظلَّ

ا: »َنْحوُ   «.كان الجوُّ حارًّ

 أو دعاٌء أو اَتفهاٌم(  -ب
ٌ
 أو ِشْبُه َنْفٍي )هني

ٌ
ما تعمُل َعَمَل كاَن بشرِط أن يتقدَم نفي

، َفتَِئ »وهي:   «.َل زاَ  َخْيُرك وافًرا –ما زاَ  الجوُّ محبوًبا : »َنْحوُ ، «َزاَ ، َبِرَح، اْنَفكَّ

ِم  -ج َل أَيُر ما داَم : »َنْحوُ ، «َدامَ »مصدريِة الظرفيِة وهو ال« َما»ما يعمُل بشرِط تقدُّ

 «.الطريُق مزدحًما

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

 تنقسم  هذه األفعال  من حيث  التصرف  إلى ثَلثِة أقساٍم:

، أمَسى، »ما يتصرُف تصرًفا كامًَل، وهو َبعُة أفعاٍ :  -أ كاَن، أْصَبَح، أضَحى، َظلَّ

 «.ُكن -يكون  –كان : »َنْحوُ ، «َباَت، َصارَ 
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ما يتصرُف تصرًفا ناقًصا، فَل يأيت منها إَل المضارُع ويعمُل عمَل الماضي، وهي:  -ب

، َفتَِئ »  «.َل يزاُ   –ما زاَ  : »َنْحوُ ، «َزاَ ، َبِرَح، اْنَفكَّ

 على اِلصِح.« َدامَ »اتفاًقا، « َلْيَس »ما َل يتصرُف أصًَل، وهو فعَلِن:  -ج

ابط  الخامس  :الضَّ

 أنواع  خبرِ كاَن وأخواتِها:

، ويشرتُط فيه أن يطابَق اَلََم يف النوِع والعدِد، جملةٍ مفرٌد: وهو ما ليَس جملًة وَل ِشْبَه  -أ

 .(3)﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ 

جملٌة اَميٌة أو فعليٌة: ويشرتُط يف هذه الجملِة أن تتصَل بضميٍر يعوُد على اَلَِم  -ب

َأْمَسى المصلُّون ُيقيُمون  –ما زاَ  الصحابُة َيرُتُهم حيٌَّة : »َنْحوُ ُقه نوًعا وعدًدا، ويطاب

 «.اللَّيَل 

ائُِر فوَق الُغْصِن : »َنْحوُ ِشْبُه جملٍة: الظَّْرُف أو الجارُّ والمجروُر،  -ج ما َزاَ   –بات الطَّ

 «.الواِعُظ َعَلى المنَبرِ 

 

                                 
 (.5َورة اْلنسان آية رقم ) (3)
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روعِ ( اَُم أفعاِ  المقاَربِة وا1)   لرجاِء والشُّ

 وفيِه أربعُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

على الجملِة اَلَميِة فرتفُع المبتدَأ ويسمى اََمها، وتجعُل  )كاد وأخوات ها(تدخُل 

 خربَها )الجملَة الفعليَة( يف محلِّ نْصٍب.

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 كاَد وأخوات ها من حيث  المعنى ثَلثة  أقساٍم:

 «.كاَد، َكَرَب، أوشَك »فعاُ  المقاربِة، وهي: أ -3

 «.عَسى، َحَرى، اْخَلولق»أفعاُ  الرجاِء، وهي:  -8

، َقاَم، أنشَأ، َطِفَق، َجَعَل »أفعاُ  الشروع، ومنها:  -1  «.بدَأ، َأَخَذ، َشَرَع، هبَّ

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

مضارٌع وأن يشتمَل على ضميٍر يجُب أن يكوَن جملًة فعليًة فعُلها   خَبر  هذه األفعالِ 

 «.كادِت الشمُس ُتْشِرُق : »َنْحوُ يربُط جملَة الخَبِر باَلَِم، 

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

 حكم  خَبرَِها ِمْن حيث  االقتران  بأن أو التجرد  منها:

اخلولقت  –: حرى الهواُء أن يعتدَ  َنْحوُ ، «َحَرى ، اْخَلولق» يجُب اقرتاُنه بَأْن مع  -3

 «.لسماُء أن تمطرَ ا

 «.بدَأ الواعُظ يتحدُث : »َنْحوُ ، «أفعاِ  الشروعِ »يمتنُع اقرتاُنه بَأْن مع  -8

أوشَك الغماُم  –عسى المريُض أن يربَأ : »َنْحوُ ، «عَسى، أوشَك »يكُثر اقرتاُنه بَأْن مع  -1

 «.أن ينقشعَ 

َكرَب الشتاُء  –ُس تشرُق كادت الشم: »َنْحوُ ، «كاَد، َكَرَب »يقلُّ اقرتاُنه بَأْن مع  -1
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 «.َينْقضي

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





47 
النَّْحِوالِبَداَيُة يف    

 ( خرُب إنَّ وأخواتِها5)

 وفيِه أربعُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

ى اََمها وترفُع الخَبَر  إِنَّ وأخوات هاتدخُل   ويسمَّ
على المبتدأِ والخَبِر فتنصُب المبتدأِ

ى خربَها.  ويسمَّ

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

، ليَت » األحرف  الناسخة  ستة : ، لعلَّ ، لكنَّ ، كَأنَّ ، َأنَّ  «.إِنَّ

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 معاين هذه األحرِف:

، َأنَّ للتوكيِد،  *  «.اعلْم أنَّ طريَق النجاِح شاقٌّ  –إنَّ الحياَة كفاٌح : »َنْحوُ إِنَّ

 «.كأنَّ المعلَم أٌب : »َنْحوُ كَأنَّ للتشبيِه،  *

 «.ُس مشرقٌة لكنَّ الجوَّ باردٌ الشم: »َنْحوُ لكنَّ لَلَتدراِك،  *

 قو  الشاعر:  َنْحوُ ليَت للتمنِّي،  *

ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــوُد َيْوًم ــــــــــــــــــــــَباَب َيُع ــــــــــــــــــــــَت الشَّ  أَل َلْي

ـــــــــــــــــــــــيُب   ـــــــــــــــــــــــَل اْلَمِش ـــــــــــــــــــــــا َفَع ـــــــــــــــــــــــُأْخبُِرُه بم  َف

ي،  *   «.لعلَّ اهلَل َناصُرنا: »َنْحوُ لعلَّ للرتجِّ

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

 نواِع خربِ كاَن وأخواتِها.هي نفُس أ إِنَّ وأخواتِهاأنواُع خربِ 
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 ( خرُب َل النافيِة للِجنْسِ 6)

 وفيِه ثَلثُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 خربِها عن جنِس اَِمها. ال النافية  للجنسِ 
َ
 هي التي تفيُد نفي

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 تنصُب المبتدَأ وترفُع الخَبَر بشروٍط ثَلثٍة:« إِنَّ »عمل  «ال»تعمل 

 أن يكوَن اَُمها وخربُها نكرَتْيِن. -3

 أَل يتقدم خربُها على اَِمها. -8

1-  ،  «.َل مؤمَن كذاٌب : »َنْحوُ أَل ُتْسَبَق )َل( بحرِف جرٍّ

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 له ثَلث  حاالٍت:« ال»اسم  

اٌَم آخر يعرُب مضاًفا إليه أما اَُمها المضاُف « َل»مضاٌف: أن يضاَف إلى اَِم  -3

 «.َل شاهَد زوٍر فالٌح : »َنْحوُ فينصُب، 

َل طالًبا : »َنْحوُ شبيٌه بالمضاِف: وهو ما اتصل به شيٌء يكمُل معنَاه فُينَصُب أيًضا،  -8

 «.للعلِم مقصرٌ 

َل مؤمَن : »َنْحوُ مفرٌد: ليَس مضاًفا وَل شبيًها بالمضاِف فيبنَى على ما ينصُب به،  -1

 «.جبانٌ 
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 ( الفاعُل 7)

 ُة َضَوابَِط:وفيِه خمس

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

:  للمعلوِم د َّ على َمْن َفَعَل الفعَل أو اتصَف بِه. الفاعل 
ٌّ
مه فعٌل مبني  اٌَم مرفوٌع تقدَّ

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

إفراًدا وتثنيًة وجمًعا، فَل تلحقه عَلمُة تثنيٍة وَل  الفاعلِ َل يختلُف الفعُل باختَلِف 

 «.َحَضَر المحمدونَ  –َحَضَر المحمداِن  –َحَضَر محمٌد » :َنْحوُ عَلمُة جمٍع، 

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 أحكام  تأنيِث الفعِل مع الفاعِل:

:  يجب  تأنيث  الفعِل مع الفاعِل يف موضَعْيِن: أوالا

 التأنيِث متصًَل بالفعِل،  -3
َّ
 «.َجاَءْت فاطمةُ : »َنْحوُ إذا كان الفاعُل اًَما ظاهًرا حقيقي

8-  ، ٍّ أو مجازيٍّ
عائشُة نجَحْت : »َنْحوُ إذا كان الفاعُل ضميًرا يعوُد على مؤنٍث حقيقي

 «.الشمُس طلَعْت  –

 يجوز  تأنيث  الفعِل مع الفاعِل يف األحواِل اآلتيِة: ثانياا:

 التأنيِث وُفِصَل عن فعلِِه،  -3
َّ
 –َحَضَر المْؤتمَر امرأٌة : »َنْحوُ إذا كان الفاعُل حقيقي

 «.المْؤتمَر امرأةٌ  حَضَرِت 

 «.َطَلَع الشمُس  –طلعِت الشمُس : »َنْحوُ إذا كان الفاعُل مجازيَّ التأنيِث،  -8

جاءِت  –جاَء الرجاُ  : »َنْحوُ إذا كان الفاعُل جمَع تكسيٍر للمذكِر أو المؤنِث،  -1

 «.حضرِت الفواطمُ  –حضَر الفواطُم  –الرجاُ  

الرجاُ  جاُءوا : »َنْحوُ ى جمِع التكسيِر لمذكٍر عاقٍل، إذا كان الفاعُل ضميًرا يعوُد عل -1

 «.الرجاُ  جاَءْت  –
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َتحُضُر  –َيحُضر الطلحاُت : »َنْحوُ إذا كان الفاعُل مذكًرا مجموًعا باِللِف والتاِء،  -5

 «.الطلحاُت 

 جاءَ : »َنْحوُ إذا كان الفاعُل ملحًقا بجمِع المذكِر السالِم أو بجمِع المؤنِث السالِم،  -6

 «.َاَفرت أوَلُت العلم –َافر أوَلُت العلِم  –جاءِت البنوَن  –البنوَن 

 «.نِعَمِت الفتاُة فاطمةُ  –نِْعَم الفتاُة فاطمُة : »َنْحوُ إذا كان العامُل نعم أو بئس،  -7

 الضابط الرابع:

ُك بالكسرِة إذا َوَقَع بعدها  تاء  التأنيِث  َاكٌن وتكوُن تاٌء َاكنٌة تلحُق آخَر الماِضي وُتحرَّ

 مفتوحًة يف أوِ  المضارِع.

ابِط  الخامس:  الضَّ

، ومضمر  »الفاعل  قسماِن:   «:ظاهر 

أما الظاهُر فهو: ما يد ُّ على معناه بدون حاجٍة إلى قرينٍة، وهو ثمانيٌة: إما أن يكوَن 

مؤنًثا، مفرًدا أو مثنى أو جمًعا َالًما أو جمًعا مكسًرا، ويف كلٍّ إما أن يكوَن مذكًرا أو 

 –َحَضرِت الفاطمتاِن  –َحَضَر المحمداِن  –َحَضَرْت فاطمُة   –َحَضَر محمٌد : »َنْحوُ 

 «.َحَضَرِت الفواطمُ  –َحَضَر الطَلُب  –َحَضَرِت الفاطماُت  –َحَضَر المحمدوَن 

و اثنا أما المضمُر فهو: ما َل يد ُّ على المراِد منه إَل بقرينِة تكلٍُّم أو خطاٍب أو َغْيَبٍة وه

 َعَشَر:

ذاكرُت َدْرَي : »َنْحوُ اثناِن للمتكلِم: المفرُد مطلًقا، والمفرُد المعظُم نفَسه أو معه غيُره، 

نا – ََ  «.ذاكرنا َدْر

خمسٌة للمخاَطِب: المفرُد، والمفردُة، والمثنى مذكًرا أو مؤنًثا، والجمُع المذكُر 

َك : »َنْحوُ والجمُع المؤنُث،  ََ ِك ذاكرِت  –ذاكرَت در ََ  –ذاكرتما درَكما  –در

ُكم  ََ ُكنّ  –ذاكرتم در ََ  «.ذاكْرُتّن َدْر
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خمسٌة للغائِب: المفرُد، المفردُة، المثنى مذكًرا أو مؤنًثا، الجمُع المذكُر، الجمُع 

ه : »َنْحوُ المؤنُث،  ََ َها  –محمٌد ذاكَر در ََ المحمداِن ذاكرا  –فاطمُة ذاكرْت در

هما  ََ هم  –والفاطمتاِن ذاكرتا َدْر ََ الفاطماُت ذاكْرن  –المحمدوَن ذاكروا درو

ُهنَّ  ََ  «.َدْر
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 ( نائُب الفاعِل )المفعوُ  الذي لم ُيسمَّ فاعُله(2)

 وفيه أربعُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 للمجهوِ ، وحلَّ محلَّ الفاعِل بعَد حذفِِه. نائب  الفاعل:
ٌّ
مه فعٌل مبني  اٌَم مرفوٌع تقدَّ

ابِط    الثَّانِي:الضَّ

 بنائِِه للمجهوِل: تتغير  صورة الفعِل عند

 -ُأكَِلت التفاحُة : »َنْحوُ إن كان ماضًيا ُضم أوُله وُكِسَر ما قبل آخِرِه تحقيًقا أو تقديًرا،  -أ

 «.المفلسون بِْيَع متاُعهم

لوالُد ُتنَْصُح ا: »َنْحوُ إن كان مضارًعا ُضم أوُله وُفتَِح ما قبَل آخِرِه تحقيًقا أو تقديًرا،  -ب

 «.الطالُب ُيطاُع ُمَعلُِّمهُ  –ابنُتُه 

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

إفراًدا وتثنيًة وجمًعا، فَل تلحُقُه عَلمُة تثنيٍة وَل  نائِب الفاعلِ َل يختلُف الفعُل باختَلِف 

َترُم ُتح –ُيحَترُم الصادقوَن  –ُيحرتُم الصادقاِن  –ُيحرتُم الصادُق : »َنْحوُ عَلمُة جمٍع، 

 «.الصادقاُت 

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

 ظاهٌر أو مضمٌر كالفاعِل. نائب  الفاعلِ 
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ادَس   الباب  السَّ

 منصوبات  األسماءِ 

 منصوباُت اِلَماِء هي:

 المفعول  بِِه. -1

 المفعول  المطَلق  وما ينوب  عنْه . -2

 المفعول  ألْجِلِه. -3

 المفعول  مَعه . -4

 لمكاِن.ظرَفا الزماِن وا -5

6- .  الحال 

 المستثنَى. -7

 المناَدى. -8

9- .  التمييز 

 خبر  كان وأخواتِها. -11

 اسم  إنَّ وأخواتِها. -11

 اسم  ال النافيِة للجنِس. -12
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 ( المفعوُ  بِهِ 3)

 وفيِه ثَلثُة ضوابَط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

قوله تعالى:  َنْحوُ ْعُل الفاعِل، اٌَم منصوٌب يُد ُّ على َمْن َوَقَع عليه ف المفعول  بِِه:

 .(3)﴾ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 ظاهٌر، ومضمٌر: المفعول  بِه قسماِن:

ا أن يكوَن مفرًدا أو مثنى أو جمًعا َالًما أو جمًعا مكسًرا،  -أ الظاهُر ثمانيُة أقساٍم: إِمَّ

ا أن يكوَن مذكًرا أو مؤنًثا،  : إِمَّ  : وُ َنحْ ويف كلٍّ

 أكرمُت محمًدا. -3

 أكرمُت فاطمَة. -8

َدْيِن. -1  أكرمُت المحمَّ

 أكرمُت الفاطمَتْيِن. -1

 أكرمُت المحمِديَن. -5

 أكرمُت الفاطماِت. -6

 أكرمُت الطَلَب. -7

 أكرمُت الفواطَم. -2

 المضمُر قسماِن: -ب

 «.َنْعُبُدَك يا ربُّ : »ْحوُ نَ متصٌل: وهو الذي َل يتقدُم على عاملِِه، وَل يقُع بْعَد إَل،  -3

                                 
 (.312َورة النساء آية رقم ) (3)
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« إيَّاَك نعبُد يا ربُّ : »َنْحوُ منفصٌل: وهو الذي يتقدُم على عامِلِه أو يقُع بعَد إَل،  -8

ولكلٍّ مَِن المتصِل والمنفصِل اثنتا عشرَة صورًة فيكوُن للمفعوِ  بِه المضمِر أربٌع 

 وعشروَن صورًة.

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

ُد  إذا كاَن الفعُل مَِن اِلفعاِ  التي تنصُب أكثَر مِْن مفعوٍ ، وهذه  ول  بهالمفعقد يَتَعدَّ

 اِلفعاُ  هي:

 أفعاٌ  تنصُب مفعوَلْيِن أصُلهما المبتدُأ والَخَبُر، وهي ثَلثُة أنواٍع: -أ

: )ظنَّ  -3  اَلَتعمارُ  ظنَّ »: َنْحوُ  ،(َجَعل – َزَعم – َحِسب – َخا  –أفعاُ  الظنِّ

 .«غافلةً  الشعوَب 

 الصدَق  علِْمُت »: َنْحوُ  ،(َعلِم بمعنَى َرَأى – ألَفى – وَجد –أفعاُ  اليقيِن: )َعلِم  -8

 .«ُمنِْجًيا

 القطنَ  المصنعُ  صيَّر»: َنْحوُ  ،(اتخذ – َردَّ  – َجَعل – حوَّ  –أفعاُ  التحويِل: )َصيَّر  -1

 .«خيوًطا

 َأْعَطى – َأْلَبس –َر، منها: )كَسا أفعاٌ  تنصُب مفعوَلْيِن ليَس أصُلهما المبتدَأ والخبَ  -ب

 .«أوراًقا اِلشجارَ  الربيعُ  كَسا»: َنْحوُ  ،(َمنع – ََأ  – َمنَح –

 – َخبَّرَ  – َأْخَبرَ  – َنبَّأَ  – َأْنَبأَ  – َأْعَلمَ  –أفعاٌ  تنصُب ثَلثَة مفاعيَل، منها: )َأَرى  -ج

َث   .(3)﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ : ﴿تعالى قوله َنْحوُ  ،(َحدَّ

 

                                 
 (.367َورة البقرة آية رقم ) (3)
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 المفعوُ  المطَلُق وما ينوُب عنْه( 8)

 وفيِه ثَلثُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

:  مصدٌر منصوٌب مأخوٌذ من لفِظ الفعِل. المفعول  المطَلق 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 المفعول  المطَلق  ثَلثة  أنواٍع:

ٌد للفعِل،  -أ  «.أكَرْمُت المجتهَد إكراًما: »َنْحوُ مؤكِّ

 «.صربُْت صْبًرا جميًَل : »َنْحوُ وِع، مبيٌن للن -ب

َجَداٍت : »َنْحوُ مبيٌن للعدِد،  -ج ََ  «.ََجْدُت َجَدَتْيِن أو 

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

ى  المفعوِل المطلِق قد تؤدِّي بعُض الكلماِت معنَى  ولكنَّها ليسْت مِْن لفِظ الفعِل وُتسمَّ

 «.رآَن أحسَن تَلوةٍ تَلْوُت الق: »َنْحوُ نائبًة عن المفعوِ  المطلِق، 
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 ( المفعوُ  ِلْجلِه1)

 وفيِه َضابٌط واحٌد:

المفعوُ  ِلْجلِه: مصدٌر منصوٌب ُيذَكُر لبياِن َبِب حدوث الفعِل أو عدِم حدوثِه وليَس 

 «.ما قصرُت احرتاًما لنفِسي –أجتهُد رغبًة يف التفوِق : »َنْحوُ مِن لفظِِه، 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





58 
         النَّْحِوالِبَداَيُة يف 

 ( المفعوُ  َمعه1)

 :وفيِه َضابَِطانِ 

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

َللِة على أنَّه َل يصُح أن يشرتَك  المفعول  َمعه: اٌَم منصوٌب ُيذَكُر بعد واِو المعيِة، للدَّ

 «.َحَضَر اِلَتاُذ وغروَب الشمسِ : »َنْحوُ ما بعَدها مَع ما قبَلها يف الحكِم، 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 لَلسِم الواقِع بعد الواِو ثَلثة  أحواٍل:

وجوُب النصِب على أنه مفعوٌ  َمعه، إذا امتنع أن يشارَك ما قبل الواِو يف إحداِث  -أ

اَر محمٌد والصحراءَ : »َنْحوُ الفعِل،  ََ.» 

َتصالَح محمٌد : »َنْحوُ امتناُع النصِب على أنه مفعوٌ  َمعه إذا تعينِت الواُو للعطِف،  -ب

 «.وزيدٌ 

طُفه على ما قبَله إذا كان المعنى يحتمُل جواُز النصِب على أنه مفعوٌ  َمعه، وع -ج

 «.َتعلَم محمٌد وأحمُد مَِن المعلمِ : »َنْحوُ المعيَة أو العطَف، 
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 ( ظرَفا الزماِن والمكانِ 5)

 وفيِه أربعُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

اًحا َافْرُت صب: »َنْحوُ اٌَم منصوٌب ُيذَكُر لبياِن زمان وقوِع الفعِل،  ظرف  الزماِن:

 «.وُعْدُت ليًَل 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

جلسُت فوَق المقعِد : »َنْحوُ اٌَم منصوٌب ُيذَكُر لبياِن مكاِن وقوِع الفعِل،  ظرف  المكاِن:

 «.يميَن النافذةِ 

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 إلى محدوٍد وغيِر محدوٍد: ظريف الزماِن والمكانِ ينقسُم كلٌّ من 

نة -َشْهر  –َيْوم : »َنْحوُ ُد: ما د َّ على وقٍت مقدٍر معيٍن، ظرُف الزماِن المحدو -3 ََ.» 

 –َفْترة : »َنْحوُ ظرُف الزماِن غيُر المحدوِد: ما د َّ على قدٍر من الزماِن غيِر معيٍن،  -8

 «.ُبْرَهة -لْحظة 

: َنْحوُ ظرُف المكاِن المحدوُد: ما د َّ على مكاٍن له هيئٌة وحدوٌد محصورٌة،  -1

 «.الدار -المسجد  –ق الطري»

: َنْحوُ ظرُف المكاِن غيُر المحدوِد: ما د َّ على مكاٍن وليس له صورٌة وحدوٌد محصورٌة،  -1

 «.َشما  -َغْرب  –َشْرق »

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

ا  المكانِ بقسميه، وظرُف  الزمانِ ظرُف  المبهُم، كلٌّ منهما صالٌح للنصِّ على الظرفيِة، َأمَّ

 حدوُد فيعرُب حسَب موقِعِه يف الجملِة.المكاُن الم
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 ( الحاُ  6) 

 وفيِه ثَلثة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

: اٌَم نكرٌة منصوٌب يبيُن هيئَة صاحبِِه حيَن وقوِع الحدِث، نحو قوله تعالى:  الحال 

 .(3)﴾مب ىب يب جت﴿

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 أنواع  الحاِل ثَلثة :

: َنْحوُ سْت جملًة وَل ِشْبَه جملٍة، وُتطابُِق صاحَبها يف النوِع والعدِد، حاٌ  مفردٌة: ما لي -أ

 «.أديُت الواجَب مخلًصا»

حاٌ  جملٌة اَميٌَّة أو فِعليٌة: ويشرتُط يف الحاِ  التي تقُع جملًة أن تشتمَل على رابٍط  -ب

ا الضميُر َفَقطْ  ا الواُو َفَقْط، وإِمَّ ا ُهَما َمًعا، يربُطها بصاحب الحاِ ، وهو إِمَّ قوله  َنْحوُ ، وإِمَّ

ٿ ٿ ٹ ٹ  (، وقوله: ﴿8﴾)ىئ ی ی ی ی تعالى: ﴿

 (.1﴾)ٹ

قوله  َنْحوُ حاٌ  ِشْبُه جملٍة: الظرُف أو الجارُّ والمجروُر، وَل تحتاُج إلى رابٍط،  -ج

 .(1)﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ تعالى: ﴿

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

ُد  ُم على صاحبالحال  قد تتعدَّ ها، أو فعلِها، وقد ُيحذُف الفعُل وصاحُب ، وقد تتقدَّ

                                 
 (.83َورة القصص آية رقم ) (3)

 (.31يوَف آية رقم )َورة  (8)

 (.36َورة يوَف آية رقم ) (1)

 (.79َورة القصص آية رقم ) (1)
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مصغيًة  –جلَسْت مصغيًة الفتاُة  –َرَجَع القائُد منتصًرا وجُهه يفيُض بشًرا : »َنْحوُ الحاِ ، 

 وجواُب اَتفهاِم )كيَف ُعْدت؟( تقوُ : )راكًبا(. –جلسِت الفتاُة 
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 ( المستثنَى7)

 وفيِه خمسُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 اٌَم ُيذَكُر بعد أداٍة مِْن أدواِت اَلَتثناِء مخالًفا لما قبَلها يف الحكِم. مستثنَى:ال

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

َوى، َخََل، َعَدا، َحاَشا» ِمْن أدواِت االستثناِء: َِ  «.إَل، َغْير، 

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 المستثنَى بإال له أحكام  ثَلثة ، هي:

َحَضَر اِلصدقاُء إَل : »َنْحوُ ن الكَلُم مثبًتا، وُذكَِر المستثنَى منه، وجوُب النصِب إذا كا -أ

 «.محمًدا

جواُز نصبِه على اَلَتثناِء أو إتباِعِه للمستثنَى منه يف إعرابِه على أنه بدٌ  منه،  -ب

 «.زيدٌ ما َقاَم القوُم إَل زيًدا أو : »َنْحوُ وذلك إذا كان الكَلُم منفيًّا، وُذكَِر المستثنَى منه، 

إعراُبه بَحَسِب ما يقتضيه السياُق، وذلك إذا كان الكَلُم منفيًّا ولم ُيذَكِر المستثنَى  -ج

 «.ما قاَم إَل زيدٌ : »َنْحوُ منه، 

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

َوى فتأخذاِن يف اْلعراِب حكَم  المسَتثنى َِ َوى مجروٌر باْلضافِة، أما غيُر و َِ بغيِر و

 –ما يزورين أحٌد غيُر اِلْخَياِر أو َغْيَر اِلْخَياِر  –َقاَم القوُم غيَر زيٍد : »َنْحوُ المستثنَى بإَل، 

 «.َل َتتَِّصْل بَِغْيِر اِلْخَيارِ 

: ابِط  الَخاِمس   الضَّ

المصدريُة، فإذا « ما»بَخَل وَعَدا وَحاَشا ُينصُب أو يجرُّ إذا لم تتقدم عليها  المستثنَى

َقاَم القوُم ما  –َقاَم القوُم َعَدا زيًدا أو زيٍد : »َنْحوُ لنصُب، المصدريُة تعيَن ا« ما»تقدمْت 
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 «.َعَدا زيًدا
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 ( المناَدى2)

 وفيه ثَلثُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 اٌَم يذكُر بعد حرٍف مِْن أحرِف النداِء، ُيَراُد منه اْلقباُ  والتنبيُه. المناَدى:

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 «.َيا، َأَيا، َهَيا، أْي، الهمَزُة، َوا» لنداِء:ِمْن أحرِف ا

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 المنَاَدى خمسة  أنواٍع:

المناَدى المضاُف: هو ما كمَل معناه بواَطة اٍَم مجروٍر بعَده يكوُن مضاًفا إليه،  -أ

 «.يا َطالَِب العلِم اْجَتِهدْ : »َنْحوُ 

قوِ   َنْحوُ ى يأيت بعَده معموٌ  له يتمُم معناه، المناَدى الشبيُه بالمضاِف: كلُّ منادَ  -ب

 حافظ إبراهيَم يف عمَر بِن الخطاِب: 

ــــــــــــــــها  ََ ــــــــــــــــوَرى وَحاِر ــــــــــــــــَة الشُّ ــــــــــــــــا راي ــــــــــــــــا رافًع  ي

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــْن ُمحبِّيَه ـــــــــــــــــًرا َع ـــــــــــــــــَك َخْي ـــــــــــــــــَزاَك ربُّ  َج

 
« هْ يا غافًَل َتنَبَّ : »َنْحوُ النكرُة غيُر المقصودِة: وهي التي يقصُد هبا واحٌد غيُر معيٍن،  -ج

 عندما َل تريُد واحًدا معينًا، بل كل َمْن ُيطلُق عليه لفُظ غافٍل.

 والمناَدى يف هذه اِلنواِع الثَلثِة معرٌب واجُب النصب.

« َيا َظالمُ : »َنْحوُ النكرُة المقصودُة: هي النكرُة التي ُقِصَد نداُؤها، فدلْت على معيٍن،  -د

 تريد واحًدا بعينه.

ُد : »َنْحوُ و ما ليس مضاًفا وَل شبيًها بالمضاِف، المفرُد العلُم: وه -هـ يا  –يا ُمَحمَّ

داِن  ُدونَ  –ُمَحمَّ  «.يا ُمَحمَّ
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 ]والمناَدى يف هذين النوعيِن ُيبنى على ما ُيرفُع به يف محلِّ نصٍب[.
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 ( التَّمييُز 9)

 وفيِه ثَلثُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

:  ذَكُر بعد مبهٍم ْلزالِة إهبامِه.اٌَم منصوٌب نكرٌة يُ  التَّمييز 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 التَّمييز  نوعاِن:

ًرا َلٍَم مبهٍم ملفوٍظ، وأقساُمُه أربعٌة: ُ : الملفوُظ: هو ما كان مفسِّ  النوُع اِلَوَّ

 «.قرأُت عشريَن كتاًبا: »َنْحوُ مبيٌن للعدِد،  -3

 «.عندي إردبٌّ قمًحا: »َنْحوُ مبيٌن للمكيِل،  -8

 «.اشرتيُت قنطاًرا قطنًا: »َنْحوُ مبيٌن للموزوِن،  -1

يًما: »َنْحوُ مبيٌن للمساحِة،  -1 َِ  «.زرعُت فداًنا بِْر

النوُع الثَّانِي: الملحوُظ: وهو ما ُيْفَهُم من الجملِة من غيِر أن ُيْذَكَر فيها، ويأيت تمييُزه 

 محوًَل عن:

 «.مصُر ألطُف البَلِد هواءً : »َنْحوُ المبتدأِ،  -3

 «.طاَب النيُل ماءً : »َنْحوُ الفاعِل،  -8

 «.َل ُتضاَرُع الزهرُة شكًَل : »َنْحوُ نائِب الفاعِل،  -1

 المفعوِ  به، أكربُت محمًدا ُخلًقا. -1

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 حكم  إعراِب التَّمييِز:

افِة أْو بِِمْن، يجوُز يف تمييِز الوزِن والكيِل والمساحِة أن ُينصَب، وأْن ُيجرَّ باْلض -3

 «.ِعنِْدي مِْثقاٌ  ذهًبا أو مِْثقاُ  ذهٍب أو مثقاٌ  مِْن ذهٍب : »َنْحوُ 
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ُه جمًعا مع الثَلثِة والعَشَرِة وما بينهما، ونصُبُه مفرًدا مع أَحَد  -8 تمييُز العدِد يجُب جرُّ

ُه مفرًدا مع المائِة واِللِف و مضاعفاِت كلٍّ منهما، َعَشَر وتِْسَعٍة وتِْسعيَن وما بينهما، وجرُّ

ا  –اْشَتريُت ثَلثَة أقَلٍم : »َنْحوُ  ًَ  «.يف الِقنَْطاِر مائُة ِرطلٍ  –رأيُت أَحَد َعَشَر َفار

 «.َحُسَن الغَلُم َكَلًما: »َنْحوُ ُينصُب التَّمييُز إذا كان الُمَميَُّز َمْلحوًظا،  -1
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 ( خرُب كاَن وأخواتِها31)

َم َأنَّ خربَ كاَن وأخ ا إذا كان جملًة فتكون َتَقدَّ واتِها يكوَن منصوًبا، إذا كان مفرًدا، أمَّ

 الجملُة يف محلِّ نصٍب.
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 ( اَُم إنَّ وأخواتِها33)

َم َأنَّ اََم إِنَّ وأخواتِها يكوُن منصوًبا.  َتَقدَّ
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 ( اَُم َل النافيِة للجنسِ 38)

َم الكَلُم عن اَِم َل النافيِة للجنِس بالتفصيِل، وأ نه يكوُن معرًبا منصوًبا تارًة ومبنيًّا َتقدَّ

 تارًة أخرى.
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 الباب  السابع  

 المجرورات  

 مجرورات  األسماِء هي:

1- .  المجرور  بحرِف الجرِّ

 المجرور  باإلضافِة. -2

 المجرور  بالتبعيِة. -3
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 ( المجروُر بحرِف الجرِّ 3)

 وفيِه ثَلثُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 إذا وقَع بعد حرٍف من حروِف الجرِّ اْلتيِة: االسم  ي َجرُّ 

 َتاءُ  – الَقَسمِ  واوُ  – حتَّى – الكاُف  – الَلمُ  – الَباءُ  – فِي – َعلى – َعنْ  – إِلى –مِْن »

 .«َحاَشا - َعَدا – َخََل  – ُمنْذُ  – ُمذْ  – ُربَّ  – الَقسمِ 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 واوُ  – الكاُف  – ُربَّ  – حتَّى – ُمنْذُ  –ُمْذ » السَم الظاهَر:ِمَن األحرِف التي ال تجرُّ إال ا

 «.لقسمِ ا تاءُ  – القسمِ 

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 حروف  الجرِّ ثَلثة  أنواٍع:

أصليٌة: وهي التي لها معنًى خاصٌّ يف َياِق الجملِة، وتحتاُج إلى متعلٍق، وَل يمكُن  -3

،  اَلَتغناء عنها، ومِْن ذلك أكثُر حروِف   «.َعَلى –َعْن  –إلى  –مِْن : »َنْحوُ الجرِّ

زائدٌة: وهي التي ليَس لها معنًى خاصٌّ يف الجملِة، ويمكُن اَلَتغناُء عنها وتجرُّ  -8

اَلََم لفًظا، وُيعَرُب ما بعَدها بحَسِب ما يقتضيه السياُق تقديًرا، ومِْن هذه اِلحرِف: 

 «.الكاُف  -الباُء  –مِْن »

ئِد: ما له معنى خاٌص يف الجملِة، ويجرُّ اَلََم لفًظا، وُيعرُب ما بعَده شبيٌه بالزا -1

 «.ُربَّ : »َنْحوُ بحَسِب ما يقتضيه السياُق تقديًرا، 
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 ( المجروُر باْلضافِة )المضاُف إليه(8)

 وفيِه َضابَِطاِن:

: ل  ابِط  األوَّ  الضَّ

ى كلُّ اٍَم مضاف إليه ما قبَله، وُيسمَّ  المجرور  بالمضاِف: ى مضاًفا إليه، وما قبَله يسمَّ

: َنْحوُ مضاًفا يعرُب حسَب ما يقتضيه َياُق الكَلِم، والمضاُف إليه يجرُّ باْلضافِة، 

 «.َصْوُت الحقِّ يعُلو»

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 ما ي حذف  لإلضافِة:

ِن،  -3   –هذا كتاٌب : »َنْحوُ التنويُن من اَلَِم المضاِف المنوَّ
ِ
 «.هذا كتاُب اهلل

هذاِن ُمهندَاِن : »َنْحوُ تحَذُف النوُن من المضاِف المثنَّى أو جمِع المذكِر السالِم،  -8

 «.هؤَلِء مهندَو الشركةِ  –هؤَلِء مهندَوَن  –هذاِن ُمهندَا الشركِة  –
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 ( المجروُر بالتبعيةِ 1)

 وفيِه ضابٌط واحٌد:

 معطوًفا عليه أو توكيًدا أو بدًَل. يجرُّ اَلَُم بالتبعيِة َلٍَم مجروٍر إذا كان نعًتا أو
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 الَباب  الثَّامن  

 التوابع  

ا، وجزًما؛ وهي: التوابع:  كلماٌت تتبُع ما قبَلها يف اْلعراِب رفًعا، ونصًبا، وجرًّ

1- .  النعت 

2- .  العطف 

3- .  التوكيد 

4- .  البدل 
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 ( النعُت 3)

 وفيه خمسُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

. نوعاِن:النعت  
ٌّ
 وَببي

ٌّ
 حقيقي

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

، هو:  تابٌع ُيذكُر لبياِن صفٍة يف متبوِعِه. النعت  الحقيقيُّ

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

، ثَلثة :  أنواع  النعِت الحقيقيِّ

 مفرٌد: ما ليَس جملًة وَل شْبَه جملٍة ويتبُع ما قبَله يف اْليت: -أ

(.اْلعراِب: )الرفِع أو الن -3  صِب أو الجرِّ

 العدِد: )اْلفراِد أو التثنيِة أو الجمِع(. -8

 النوِع: )التذكيِر أو التأنيِث(. -1

 –هاتاِن ُصورتان جميلَتاِن  –هذا َمنْزٌ  ضيٌِّق : »َنْحوُ التعييِن: )التعريِف أو التنكيِر(،  -1

بَيِة الُمْعدمينَ   «.أْشَفْقُت على الصِّ

 جملٌة اَميٌة أو فعليٌة: -ب

ويشرتَُط يف الجملِة أن تشتمَل على ضميٍر يعوُد على المنعوِت ويطابُقه نوًعا وعدًدا، 

ى الرابَط، وأن يكوَن المنعوُت نكرًة،  أبصرُت  -أحبُّ صديًقا أخَلُقُه طيبٌة  : »َنْحوُ ويسمَّ

 «.رجًَل َيْسَبُح 

 شْبُه جملٍة: -ج

 وهو الظرُف أو الجارُّ والمجروُر:

أكرمُت طالًبا عنَد تفوقِِه : »َنْحوُ المنعوُت نكرًة وَل يشرتُط فيه رابٌط، ويشَترُط أن يكوَن 
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 «.شاهدُت طائًرا يف قفصٍ  –

: ابع  ابط  الرَّ  الضَّ

تابٌع يبيُن صفًة يف شيٍء بعَده له ارتباٌط بالمنعوِت. وعَلمُته: أن يذكَر  النعت  السببيُّ هو:

 .مباشرةً  المنعوِت  على يعودُ  ضميرٍ  على مشتمٌل  به، مرفوعٌ  – غالًبا –بعَده اٌَم ظاهٌر 

: ابِط  الَخاِمس   الضَّ

ا، ويتبع  ما قبله يف اآلتي:  النعت  السببيُّ مفرد  دائما

3- .)  اْلعراِب: )الرفِع  أو النصِب أو الجرِّ

 التعييِن: )التعريِف أو التنكيِر(. -8

 ويتبُع ما بعَده يف اْليت:

اِلمهاُت الصالُح  –الرجُل القويُة عزيمُته َمِهيٌب : »َنْحوُ النوِع: )التذكيِر أو التأنيِث(، 

راٌت   «.إن يف مدرَتِنا أَاتذًة معروًفا علُمهم –أبناُؤهن مقدَّ
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 ( الَعْطُف 8)

 وفيِه أربعُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

: قاَم زيٌد : »وُ َنحْ هو التابُع الذي يتوَُط بينَه وبيَن متبوِعه أحُد أحرِف العطِف،  الَعْطف 

 «.وعمروٌ 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 (.حتَّى – لكنْ  – َل – بْل  –ْم أَ  – أو – ثم – الفاءُ  –)الواُو  أحرف  العطِف هي:

: ابِط  الثالِث   الضَّ

 ما ُذكَِر بعَد أداِة العطِف والمعطوُف عليه ما ُذكَِر قبَلها. المعطوف  

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

معطوَف عليه يف أحواِ  اْلعراِب )الرفِع أو النصِب أو الجرِّ أو يتبُع ال المعطوف  

لْم  –ومرْرُت بزيٍد وعْمٍرو  –ورأيُت زيًدا وعمًرا  –َقاَم زيٌد وعمٌر : »َنْحوُ الجزِم(، 

وًَل  َُ ْل ر
َِ  «.َيْحُضْر خالٌد أو ُيْر
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 ( التوكيدُ 1)

 وفيِه َضابطاِن:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

: ذكُر يف الكَلِم لتقويِة الكَلِم السابِق وتثبيتِِه َواٌء بإعادِة اللفِظ أم تابٌع يُ  التوكيد 

 «.َجاَء محمٌد نفُسهُ  –َجاَء محمٌد َجاَء محمٌد : »َنْحوُ اَتعماِ  كلماٍت خاصٍة، 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 التوكيد  نوعاِن:

: هو تكراُر اللفِظ المراِد تأكيُده، َواًء أ -أ
ُّ
كان اًَما أم فعًَل أم حرًفا أم التوكيُد اللفظي

أحبُّ أحبُّ أهَل  - (3)﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى قوله تعالى: ﴿ َنْحوُ جملًة، 

 «.النصُر لنَا، النصُر لنَا –َل َل المنافُق صديٌق  –الخيِر 

َد يف المعنى، وتخالُفُه  -ب : هو التأكيُد بألفاٍظ مخصوصٍة توافُق المؤكَّ التوكيُد المعنويُّ

 «.َزارنِي العالُِم نفُسُه أو عينُهُ : »ْحوُ نَ يف اللفِظ، 

، وجميٌع، وكََل، وكلَتا»ومِْن ألفاظِِه:   «.النفُس، والعيُن، وكلٌّ

 

                                 
 (.83َورة الفجر آية رقم ) (3)
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 ( البدُ  1)

 وفيه َضابطاِن:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

:  التابُع المقصوُد بالحكِم بَل واَطٍة بينه وبين متبوِعِه. البدل 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 ِل أربعة :أنواع  البد

هو أن يكوَن البدُ  مطابًقا ومساوًيا للمبد  «: بدُ  الكلِّ مَِن الكلِّ »البدُ  المطابُق  -3

تولى الخَلفَة الفاروُق عمُر بعَد الصديِق أبي : »َنْحوُ منه يف المعنى تمام المساواة، 

 «.بكرٍ 

: أن يكوَن البدُ  جزًءا مَِن المبدِ  منه -8 ، وَلبدَّ فيه من ضميٍر بدُ  البعِض مَِن الكلِّ

ٍر يعوُد على المبدِ  منه ويطابُقه يف النوِع والعدِد،  قرأُت الكتاَب : »َنْحوُ مذكوٍر أو مقدَّ

 «.معظَمه والقصَة ُثلَثها

مما يشتمُل عليه المبدُ  منه وليَس جزًءا من أجزاِئِه،  البدُ  بدُ  اَلشتماِ : أن يكوَن  -1

ٍر يعوُد على المبدِ  منه ويطابُقه يف النوِع والعدِد، وَلبدَّ فيه من ضميٍر مذكوٍر أ : َنْحوُ و مقدَّ

 «.أعجبني الكتاُب فكرُته والقصُة أَلوُبها»

ى بـ)بدِ  المباينِة(، وهو ثَلثُة أقساٍم: -1  البدُ  المبايُن، وُيسمَّ

بعَده لتصحيِح  بدُ  الغلِط: هو الذي يذكُر فيه الُمْبَدُ  منه غلًطا لسانيًّا، ويجيُء البدُ   -أ

فسَبَق لساُنك « التلميذ»حيُث أردَت أن تذكَر « جاَء المعلُم، التلميذُ : »َنْحوُ الغلِط، 

 غلًطا.« المعلم»فذكرَت 

 ثم يتبيُن له وجُه الصواِب فيذكُره  -ب
ِّ
بدُ  النسياِن: أن َيذكَر شيًئا نتيجَة السهِو الذهني

اَفَر محمٌد إلى عماَن، ا: »َنْحوُ أيًضا،  ثم تبيَن له « عمانَ »حيُث َقَصَد المتكلُم « لسعوديةِ ََ
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َرها وهي   «.السعودية»أنه نسي حقيقَة المكاِن فباَدَر بذكِر الحقيقِة التي تذكَّ

بدُ  اْلضراِب: أن ُيذكَر فيه المبدُ  منه قصًدا ولكن ُيضِرُب عنه المتكلُم ويتجه  -ج

ث ها، إنَّ الر: »ملسو هيلع هللا ىلص:  قوِ  الرَوِ  َنْحوُ إلى البدِ ،  ل  ها، ث  تَِب له نِْصف  َلَة ما ك  جَل َلي َصلِّي الصَّ

ْشرِ  ها .... إلى الع  ب ع   .(3)«ر 

 

                                 
( والنسائي يف 712( برقم: )391/  3( ، )717( برقم: )391/  3) "مستدركه"أخرجه الحاكم يف  (3)

( 818/  8( ، )3515( برقم: )391/  8) "الكربى"( والنسائي يف 3/  513( برقم: )388/  3) "المجتبى"

)م(( والبيهقي  353( برقم: )399/  3( ، )353( برقم: )397/  3) "جامعه"( والرتمذي يف 3586برقم: )

( ، 3791( برقم: )175/  3( ، )3751( برقم: )169/  3( ، )3751( برقم: )169/  3) "َننه الكبير"يف 

 (.11) ص «الصَلة صفة» يف اِللباين وصححه ،(3798( برقم: )176/  3)
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 تاسع  الَباب  ال

 األساليب  

 :من هذه األساليب

 أسلوب  الشْرِط. -1

 أسلوب  االستفهاِم. -2

 أسلوب  الَقَسِم. -3

ِب.أس -4  لوب  التعجُّ

5- . مِّ  أسلوب  المْدِح والذَّ

 أسلوب  االستثناِء. -6

 أسلوب  النداِء. -7

 أسلوب  االختصاِص. -8

 أسلوب  اإِلغراِء والتحذيرِ. -9
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 ( أَلوُب الشْرطِ 3) 

 وفيه ثَلثُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 يتكون  أسلوب  الشرِط ِمْن ثَلثِة أجزاٍء:

 ِط، وتربُط بين جملتيِن: اِلولى شرٌط للثانيِة.أداُة الشر -3

 فعُل الشرِط. -8

 «.إْن تجتهْد تنجْح : »َنْحوُ جواُب الشرِط،  -1

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 أدوات  الشرِط نوعاِن:

 َمتى – مهَما – َما – َمنْ  –إِْن »أدواٌت جازمٌة، تجزُم فعليِن: الشرَط وجواَبه، وهي:  -3

 .«يتقدمْ  عملِهِ  يف ُيخلْص  َمنْ »: َنْحوُ  ،«أّي  - حيُثما – أنَّى – أينْما – أينَ  – َأيَّان –

ا – إَذا – َلْوََل  –َلْو »أدواٌت غيُر جازمٍة، وهي:  -8  ُزْرتني لوْ »: َنْحوُ  ،«ُكلََّما - َلمَّ

 .«ِلكرمُتك

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 يقترن  جواب  الشرِط بالفاِء:

َمْن تجتهْد : »َنْحوُ ملًة اَميًة َواٌء أكانْت مثبتًة أم منفيًة، إذا كاَن جواُب الشرِط ج -3

 «.إذا أخلْصَت فَل عَقاَب لك –فهي ناجحٌة 

 أو اَتفهاٌم(،  -8
ٌ
إن ترِد : »َنْحوُ إذا كاَن جواُب الشرِط جملًة طلبيًة )فيها أمٌر أو هني

َق فَل هتمْل  –النجاَح فاجتهْد   «.إليَك فَهْل ُتهينُه َمْن ُيْحسنْ  –إذا طلْبَت التفوُّ

َمْن يحافْظ  على البيئِة فنْعَم : »َنْحوُ إذا كاَن جواُب الشرِط جملًة فعليًة فعُلها جامٌد،  -1

 «.العمُل 
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 أو – السين أو – قد أو – ما أو –إذا كاَن جواُب الشرِط جملًة مسبوقًة بـ: )لن  -1

مِ  إنْ »: َنْحوُ  ،(َوف َمْن  –ُيْحسْن إلى الناِس فما يكرُهه أحٌد َمْن  – يضيعَ  فلنْ  الخيرَ  تقدِّ

 «.مهما يتمسْك اَلَتعماُر باِلرِض فسُيْطرُد منها –حافظ على النظافِة فقد أْحسَن 
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 ( أَلوُب اَلَتفهامِ 8)

 وفيه َضابَِطاِن:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

اِت أَلوٌب ُيستعمُل لَلَتفساِر عن شيٍء ما بأداٍة مِْن أدو أسلوب  االستفهاِم:

 اَلَتفهاِم.

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 ،«هْل  - الهمزةُ  – أّي  – كيَف  – َكمْ  – أينَ  – مَتى – َما –َمْن » ِمْن أدواِت االستفهاِم:

 .«أخوَك؟ َمنْ »: َنْحوُ 
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 ( أَلوُب الَقَسمِ 1)

 وفيِه َضابَِطاِن:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 يتكون  أسلوب  الَقَسم ِمْن ثَلثِة أجزاٍء:

 بِِه. المْقَسمُ  -ب الَقَسِم. أحرُف  -أ

 عليه. المْقَسمُ  -ج

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 لننَتصَرنَّ : »َنْحوُ الباُء، والواُو، والتاُء،  أحرف  الَقَسِم ثَلثة :
ِ
 «.باهلل
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ِب 1)  ( أَلوُب التعجُّ

 وفيِه َضابَِطاِن:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

 تنقسم  أساليب  التعجِب إلى قسميِن:

:األ التعجُب المطلُق: وهو الذي َل تحديَد له وَل ضابَط، وإنما يرتُك لقدرِة المتكلِم  ول 

ه : »َنْحوُ ومنزلتِه البَلغيِة وُيفهُم بالقرينِة،   َدرُّ
ِ
  –هلل

ِ
 «.َبحاَن اهلل

: وله صيغتاِن: الثاين:
ُّ
 التعجُب القياَي

 «.ما أعظَم محمًدا: »َنْحوُ الصيغُة اِلولى: ما أفَعله، 

 «.أعظِْم بمحمدٍ : »َنْحوُ يغة الثانيُة: أفِعْل به، الص

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

: يغَتْيِن ِمَن الفعِل مباشرةا أن يكوَن الفعل  ِب بهاتْيِن الصِّ  يشترط  للتعجُّ

ا. -8  ثَلثيًّا. -3  تامًّ

ًفا. -1  قابًَل للتفاوت. -1  متصرِّ

 مبنيًّا للمعلوم. -6  مْثبًتا. -5

 «.َفْعََلء»الذي مؤنُثُه « أْفعَل »منْه على وزِن ليَس الوصُف  -7
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مِّ 5)  ( أَلوُب المْدِح والذَّ

 وفيِه خمسُة ضوابَط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

مِّ ِمْن:  يتكون  أسلوب  المْدِح والذَّ

3- .  فِْعِل المدِح أو الذمِّ

 الفاعِل. -8

1- .  المخصوِص بالمدِح أو الذمِّ

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

: ِمنَ  مِّ  األساليِب التي استخَدمْتها العرب  يف المْدِح والذَّ

 «.بِْئَس الُخلُق النفاُق  –نِْعَم الصديُق الكتاُب : »َنْحوُ ، «نِْعَم وبِْئَس »ُأَلوُب:  -أ

 «.َل حبَّذا النفاُق  –حبَّذا اْلخَلُص : »َنْحوُ ، «َحبََّذا وَل َحبََّذا»ُأَلوُب:  -ب

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

:« بِْئَس »و« نِْعمَ »ِعل  َفا  له صور 

 «.نِْعَم الخلُق الصْدُق : »َنْحوُ أن يكوَن معرًفا بـ)َأْ (،  -3

ِف بـ)َأْ (،  -8  «.نِْعَم ثواُب المؤمنيَن الجنةُ : »َنْحوُ أن يكوَن مضاًفا للمعرَّ

 «.نِْعَم ُخلًقا الصدُق : »َنْحوُ بنكرٍة،  أن يكوَن ضميًرا مسترتًا ُمميًَّزا -1

نِْعَم َمْن تخلُص ِلَرتِها  –نِْعَم ما تفعُلُه الخيُر : »َنْحوُ ن يكوَن اًَما موصوًَل، أ -1

 «.اِلمُّ 

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

 له حالٌة واحدٌة: الَفاِعُل فيهما دائًما هو اَُم اْلشارِة )َذا(.« َل َحبََّذا»و« َحبََّذا» َفاِعل  

: ابِط  الَخاِمس   الضَّ
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:المخصوص  بالمدِح أ مِّ  و الذَّ

المخصوُص بالمدِح أو الذمِّ بعَد نِْعَم وبِْئَس يأيت بعد هذين الفعليِن وفاِعلِهما، وقد  -3

ُم علْيهَما،   «.الكتاُب نِْعَم الصديُق  –نِْعَم الصديُق الكتاُب : »َنْحوُ يتقدَّ

ُم عليهما، ب -8 ل يأيت متأخًرا المخصوُص بالمدِح أو الذمِّ بعد َحبََّذا وَل َحبََّذا َل يتقدَّ

 «.حبَّذا اْلخَلُص : »َنْحوُ دائًما، 
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 ( أَلوُب اَلَتثناءِ 6)

 وفيه َتُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

: (، أو إحدى أخواتِها،  االستثناء  اَتعدَّ : »َنْحوُ هو إخراُج بعِض أفراِد العاِم بـ)إَلَّ

 «.المتسابقوَن إَل متسابًقا

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 ن  االستثناِء ثَلثة :أركا

 مستثنَى منه. -3

 أداُة اَتثناٍء. -8

 مستثنَى. -1

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

(، أو إحدى أخواتِها. المستثنَى منه:  هو المخَرُج منه بـ)إَلَّ

: ابِع  ابِط  الرَّ  الضَّ

َوى – َغْير –إَلَّ » ِمْن أدواِت االستثناِء:  .«َحاَشا – َعَدا – َخََل  – َِ

ابِ  :الضَّ  ط  الَخامس 

( أو إحدى أخواتِها مِْن حكٍم َابٍق. المستثنَى:  هو المخَرُج بـ)إَلَّ

ابِط  السَّ  :ادِ الضَّ  س 

 :ثَلثةٌ أنواع  أساليِب االستثناِء 

 تامٌّ مثبٌت. -3

8- .
ٌّ
 تامٌّ منفي

1- .
ٌّ
 ناقٌص منفي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





90 
النَّْحِوالِبَداَيُة يف    

 ( ُأَلوُب النداءِ 7) 

 وفيِه ثَلثُة َضوابَِط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

:ا  هو طلُب اْلقباِ ، أو َحْمُل المناَدى على أن يلتفَت بإحدى أدواِت النداِء. لنداء 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

 .«َوا - الهمزةُ  – أْي  – َهَيا – َأَيا –َيا » ِمْن أدواِت النداِء:

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 :النداءمْن أساليب 

 بأَلوِب النداِء.النداُء التعجبي: هو صيغٌة من صيِغ التعجِب  -3

 أَلوُب اَلَتغاثِة: هو نداُء َمْن ُيخلُِّص من شدٍة أو ُيعيُن على َدْفِع مشقٍة. -8

ِع منه. -1 ِع َعلْيه أو المتوجَّ  أَلوُب النُّدبِة: هو نداُء المتفجَّ
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 ( أَلوُب اَلختصاصِ 2)

 وفيِه َضابطاِن:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

ُر فيه اٌَم ظاهٌر منصوٌب بفعٍل محذوٍف وجوًبا أَلوٌب ُيذكَ  أسلوب  االختصاِص:

 –نحن : »َنْحوُ تقديُره أخصُّ أو َأْعنِي، بعَد ضميِر المتكلِم غالًبا لبياِن المقصوِد منه، 

 «.نتطلُع لغزِو الفضاءِ  –أهَل اِلرِض 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

: ْخَتصِّ  ِمْن صوِر الم 

 «.َنستعيُد  كرامَة أمتِنَا –المقاتليَن  –ا إنَّ : »َنْحوُ أن يكوَن معرًفا بـ)َأْ (،  -3

 «.يزدهُر العلمُ  –طَلَب العلِم  –بنا : »َنْحوُ أن يكوَن معرًفا باْلضافِة،  -8

ذو  –أيُّها المثابُر  –أنا : »َنْحوُ يف التأنيِث، « أيَّة»يف التذكِر، و« أّي »أن يكون لفُظ  -1

 «.بَلدُ أيُتها اِلمهاُت  تنهُض ال –بنا »، «عزيمةٍ 
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 ( أَلوُب اْلغراِء والتحذيرِ 9)

 وفيِه َتُة َضوابَط:

: ل  ابِط  األَوَّ  الضَّ

: ى اِلمُر المحموُد ُمْغًرى به،  اإلغراء  حثُّ المخاَطِب على أمٍر محموٍد ليْفعَلُه، وُيسمَّ

 «.الصْدَق الصْدَق : »َنْحوُ 

ابِط  الثَّانِي:  الضَّ

: ًرا منه، تنبيُه المخاَطِب إلى أمٍر  التحذير  ى اِلمُر المكُروه محذَّ مكروٍه ليْجتنَبُه، وُيسمَّ

 «.اْلهماَ  والكذَب : »َنْحوُ 

: ابِط  الثَّالِث   الضَّ

 يتكون  أسلوب  اإلغراِء ِمْن ثَلثِة أشياَء:

 الُمْغِري: وهو المتكلُم. -3

 الُمْغَرى: وهو المخاطُب. -8

 الُمْغَرى به: اِلمُر المحموُد. -1

ابِط  الرَّ  :الضَّ  ابِع 

 يتكون  أسلوب  التحذيرِ ِمْن ثَلثِة أشياَء:

ه التنبيه لغيِره. -3 ُر: وهو المتكلُم الذي يوجِّ  المحذِّ

ه إليه المتكلُم التنبيه. -8 ُر: وهو الذي يوجِّ  المحذَّ

ُر منه: وهو اِلمُر المكُروه الذي ينصبُّ عليه التحذيُر. -1  المحذَّ

: ابِط  الخامس   الضَّ

 إلغراِء:ِمْن صوِر ا

 «.اْلخَلَص يف العملِ : »َنْحوُ أن ُيذكَر المْغَرى به مفرًدا غيَر مكرٍر،  -3
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 «.الحقَّ الحقَّ : »َنْحوُ أن ُيذكَر المْغَرى به مكرًرا،  -8

 «.الصدَق واِلمانةَ : »َنْحوُ أن ُيذكَر المْغَرى به معطوًفا عليه،  -1

: اِدس  ابِط  السَّ  الضَّ

 ِمْن صوِر التحذير:

ُر منه مفرًدا، أن  -3  «.اْلهماَ  : »َنْحوُ ُيذكَر المحذَّ

ُر منه مكرًرا،  -8  «.الكذَب الكذَب : »َنْحوُ أن ُيذكَر المحذَّ

ُر منه معطوًفا عليه،  -1  «.الغيبَة والنميمةَ : »َنْحوُ أن يذكَر المحذَّ

ُر منه بعَد )إيَّاَك( دوَن عطٍف، أو معطوًفا بالواو، أو مجرو -1 ًرا بـ )مِْن(،أن يذكَر المحذَّ

 –إيَّاَك النفاَق : »َنْحوُ أو مصدًرا مؤوًَل، وقد تكرر )إيَّاَك( يف الصوِر السابقِة للتوكيِد، 

 «.إيَّاَك أن هتمَل  –إيَّاَك مِْن اَلنحراِف  –إيَّاَك واَلنحراَف 

 الذي بنعمتِـِه تـتمُّ الصـالحاُت، وصـلِّ اللهـم وَـلم وبـارك 
ِ
َتمَّ الكتاُب، والحمُد هلل

 على َيدنا محمٍد وعلى آلِِه وصحبِِه وَلم.
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